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EXÓRDIO

Se os címbalos por Sísifo
não cessam de soar
prosseguir por quê?

A aflita esperança,
os desígnios do finito,
esboçam-se em rito:
persistir, embora o homem,
último fim, seja um mito.

Do passado pervaga um pássaro
e ressoa no desvão do espaço
o som de um clarim – resistir.

Conquanto não haja fruto,
hoje ou num futuro,
resistir, resistir...

Aos cientistas, reclamaremos o direito de desviar por um instante a ciência do seu trabalho
positivo, da sua vontade de objetividade, para descobrir o que permanece de subjetivo nos
métodos mais severos.
Começaremos por colocar aos cientistas questões de caráter aparentemente psicológico e,
apouco e pouco, provar-lhes-emos que toda a psicologia é solidária de postulados
metafísicos. O espírito pode mudar de metafísica; o que não pode é passar sem a metafísica.
Perguntaremos pois aos cientistas: como pensais, quais são as vossas tentativas, os vossos
ensaios, os vossos erros? Quais são as motivações que vos levam a mudar de opinião? Por
que razão vocês se exprimem tão sucintamente quando falam das condições psicológicas de
uma nova investigação?
Transmiti-nos sobretudo as vossas ideias vagas, as vossas contradições, as vossas ideias
fixas, as vossas convicções não confirmadas.
Dizem que sois realistas. Será certo que esta filosofia maciça, sem articulações, sem
dualidade, sem hierarquia, corresponde à variedade do vosso pensamento, à liberdade das
vossas hipóteses?
Dizei-nos o que pensais, não ao sair do laboratório, mas sim nas horas em que deixais a vida
comum para entrar na vida científica.
Dai- nos não o vosso empirismo da tarde, mas sim o vosso rigoroso racionalismo da manhã,
o a priori do vosso sonho matemático, o entusiasmo dos vossos projetos, as vossas intuições
inconfessadas.

Gaston Bachelard

RESUMO

Devido a sua importância central na Química, buscamos nesta pesquisa compreender as
concepções de fenômeno químico de docentes formadores e pós- graduandos das áreas de
Química e ensino de Química, bem como possíveis relações entre estas visões e as suas
concepções pedagógicas. Para tanto, construir um entendimento de suas visões de real e
teoria, subjacentes às suas concepções de fenômeno químico fez-se necessário. Salientamos
que utilizamos como referencial teórico o original pensamento bachelardiano e que esta
investigação se insere no âmbito do paradigma do Construcionismo Social e no de uma
metodologia qualitativa. A fim de compreender as visões, construímos um questionário,
inspirados em aspectos estruturais do instrumento VNOS (LEDERMAN et al., 2002) e
amparados em elementos da teoria bachelardiana no que se refere ao entendimento do real
científico. Assim, por meio das análises das respostas dos sujeitos ao instrumento, apontamos
algumas relações entre as concepções de fenômeno químico, real e teoria dos docentes
formadores e pós-graduandos, assim como imbricações entre estas concepções e as suas
respectivas concepções pedagógicas; da mesma forma, indicamos a necessidade de
realizações de pesquisas, dada a carência encontrada na literatura, que busquem construir uma
mais profunda compreensão das relações entre concepções do fenômeno químico, aspectos
epistemológicos do conhecimento e fazer químico contemporâneo e as concepções
pedagógicas dos docentes formadores. Enfim, apontamos a necessidade de, repensando
Bachelard como um autêntico filósofo da química, inserir sua epistemologia em cursos de
formação de docentes de Química, bem como em cursos de pós-graduação em ensino de
Ciências.

Palavras - chave: formação de professores, concepções de fenômeno químico, concepções de
real e teoria, concepções pedagógicas, Bachelard.

ABSTRACT

Due to its central importance in Chemistry, this research sought to understand the chemical
phenomenon conceptions of teachers and trainers graduate students in the fields of Chemistry
and chemistry teaching, as well as possible relationships between these views and their
pedagogical concepts. Therefore, building an understanding of their real views and theory that
underpin its chemical phenomenon conceptions was necessary. We emphasize that we use as
a theoretical reference the original bachelardian thought and that this research fits into the
framework of the social constructionism approach and a qualitative methodology. In order to
understand the visions, we constructed a questionnaire inspired by structural aspects of VNOS
instrument (LERDERMAN et al., 2002) and supported by elements of bachelardian theory
with regard to the understanding of scientific real. Thus, through the analysis of student
answers to the instrument, we point out some relationships between the chemical phenomenon
of concepts, theory and real trainers faculty and graduate students, as well as overlaps
between these concepts and their respective pedagogical concepts; likewise indicated the need
for research achievements, given the lack found in the literature, seeking to build a deeper
understanding of the relationship between conceptions of chemical phenomenon,
epistemological aspects of knowledge and make contemporary chemical and pedagogical
conceptions of trainers teachers. Finally, we point out the need for rethinking Bachelard as a
true philosopher of chemistry, enter your epistemology in Chemistry teacher training courses,
as well as postgraduate courses in Science.
Keywords: teacher training, views of chemical phenomenon, concepts of real and theory,
pedagogical concepts, Bachelard.
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INTRODUÇÃO
Ao final do curso de licenciatura em Química da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), cursando a disciplina Oficina de Produção para o Ensino de Química me deparei
com a necessidade de elaborar um material didático como requisito obrigatório para
aprovação nesta disciplina. Em parceria com um colega decidimos, primeiramente, construir
um vídeo didático que mostrasse a presença dos fenômenos químicos no contexto social.
Contudo, como teríamos, por exigência da disciplina, que elaborar um artigo,
recorremos à literatura a fim de pesquisar trabalhos acadêmicos que versassem sobre o tema.
Neste processo de leitura, dois artigos da professora Alice Lopes, nos chamaram de modo
significativo a atenção: “ A concepção de fenômeno no ensino de química brasileiro através
dos livros didáticos”, publicado na revista Química Nova em 1994 e “ Reações Químicas:
fenômeno, transformação e representação”, publicado na revista Química Nova na Escola em
1995.
Nesse sentido, modificamos substancialmente a concepção da abordagem conferida
ao vídeo didático, passando a enxergar que mais interessante seria a construção de um vídeo
que trouxesse as perspectivas dos sujeitos envolvidos com a construção dos fenômenos
químicos: os docentes formadores de Química que simultaneamente à sua ação docente
também realizam pesquisas nas áreas de Química e ensino de Química. Para tanto,
encontramos no pensamento bachelardiano o referencial teórico para subsidiar a construção
deste artigo, uma vez que nas análises do epistemólogo ressoavam categorias como
fenomenotecnia, real construído, objetividade, dentre outras, reveladoras do caráter de
novidade que a ciência contemporânea e, mais particularmente, a Química contemporânea,
traziam.
Após a conclusão do curso de Licenciatura em Química, passamos a integrar o
Grupo de Pesquisas Formação de Professores de Ciências, localizado no Instituto de Química
da UFBA, tendo a possibilidade de ver como os projetos de pesquisa dos colegas e docentes
buscavam contribuir para o aperfeiçoamento das discussões sobre diversos problemas
relevantes na área de Ensino de Química e formação de professores de Química.
Aprofundamos nossas leituras tanto sobre o referencial teórico bachelardiano, em
que as considerações sobre o real científico enquanto um real racionalmente construído,
fenomenotécnico, assumem uma notável relevância, como sobre as pesquisas, no âmbito da
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Educação Química, ligadas às discussões sobre concepções de fenômenos químicos, prática
química contemporânea e a natureza da Química contemporânea.
Entendendo que as concepções epistemológicas dos professores formadores, ainda
que de um modo nada simples, relacionam-se com suas práticas pedagógicas, reconhecemos a
necessidade de realização de uma investigação mais detida sobre as concepções
epistemológicas de fenômeno químico presentes tanto entre os docentes formadores de
Química como nos possíveis docentes formadores, ou seja, os pós- graduandos das áreas de
Química e ensino de Química.
Dessa forma, durante nossa pesquisa buscamos compreender as concepções de
fenômeno químico – amparados no entendimento de suas concepções de real e teoria – de
docentes formadores de Química e dos pós-graduandos das áreas de Química e ensino de
Química e as relações estas e suas práticas docentes.
Assim, o nosso problema de pesquisa pode ser esclarecido a partir das seguintes
perguntas:
- Que concepções de fenômeno químico estão presentes nos discursos destes
sujeitos?
- Que concepções de real e teoria estão mais subjacentes às concepções de
fenômeno químico destes sujeitos?
- Quais as relações entre as concepções de fenômeno químico, real e teoria e as
respectivas concepções pedagógicas destes sujeitos?

A dissertação é constituída, além desta breve introdução, dos seguintes capítulos: um
capítulo em que, a partir de uma revisão da literatura, trouxemos algumas das principais
discussões, problemas, questionamentos e conclusões que permeiam as pesquisas em ensino
de ciências e de Química no que diz respeito às concepções de natureza da ciência e da prática
científica. Realizamos também uma breve contextualização sobre os principais instrumentos
de análise de concepções de natureza da ciência utilizados pelos pesquisadores.
No capítulo seguinte, identificamos também, em contato com a literatura, que poucos
estudos foram realizados sobre as concepções epistemológicas de fenômeno químico de
docentes formadores, bem como a ausência de pesquisas que objetivassem se debruçar sobre
as relações entre tais concepções e as práticas pedagógicas destes sujeitos. Também neste
capítulo buscamos contemplar algumas das principais reflexões realizadas no seio da Filosofia
da Química sobre o fazer químico contemporâneo, essencialmente marcado por um realismo
operativo. Finalizamos o capítulo caracterizando alguns elementos que consideramos
13

fundamentais no seio do pensamento bachelardiano, especialmente os que remetem a um
entendimento fenomenotécnico do conhecimento químico contemporâneo, buscamos apontar
que as potenciais contribuições que um referencial teórico tão rico pode oferecer à educação
química, mais especificamente à formação de professores de Química. Mais ainda,
construímos algumas reflexões que visam identificar na obra deste filósofo a necessidade de
pensá-lo como um autêntico epistemólogo da Química.
O penúltimo capítulo é o capítulo em que descrevemos o percurso metodológico da
pesquisa, sublinhando as razões pelas quais a circunscrevemos no âmbito do paradigma sócioconstrucionista e as especificidades metodológicas que possibilitam caracterizá-la como
qualitativa. Assim, todo o processo de construção do instrumento de análise dos discursos dos
sujeitos pesquisados, os docentes e pós- graduandos, foi descrito neste capítulo. As análises
das suas concepções de fenômeno químico também encontram-se presentes neste capítulo. No
último item deste capítulo, denominado “aproximações, construções, objetivações” – numa
referência ao original modo como Bachelard entende o real científico, um real dialeticamente
indutor –, construímos algumas sínteses sobre o conjunto das concepções epistemológicas dos
docentes e pós-graduandos. Ainda que de modo incipiente, tentamos também criar, inventar,
no melhor sentido bachelardiano, imbricações entre estas e suas concepções pedagógicas.
O último capítulo, além de reafirmar a necessidade de inserção do pensamento
bachelardiano nas reflexões que remetem à formação inicial e continuada dos professores de
Química, na medida em que se passe a considerar Bachelard como um autêntico filósofo da
Química, indica a necessidade de que outras pesquisas sobre concepções epistemológicas de
professores formadores, licenciados, ou mesmo licenciandos se realizem, pois a Educação
Química, tendo em vista a literatura, ainda carece de pesquisas que objetivem construir mais
profundamente uma compreensão sobre as visões destes sujeitos acerca da natureza do
conhecimento e do fazer químico contemporâneo e suas relações com a dimensão pedagógica.
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Capítulo 1 – Natureza da ciencia
1. A natureza da ciência
A Filosofia da Ciência no século XX, para Abd-El-Khalick e Lederman (2000), pode
ser demarcada pela seguinte esquematização: a filosofia da ciência pré- kuhniana, dominada
pelo trabalho de empiristas lógicos, como Carnap e Popper, que por meio do estabelecimento
da distinção entre o "contexto da descoberta" e "o contexto de justificação", se mostravam
interessados em desenvolver relatos lógico-normativos que justificassem as afirmações
científicas ao invés de realizarem descrições sobre o funcionamento da ciência, excluindo
assim quaisquer considerações sobre os fundamentos psicológicos e sociológicos da ciência; a
filosofia da ciência kuhniana e sua ênfase no contexto da descoberta, possibilitando que uma
variedade de fatores considerados pelos empiristas como "irracionais" ou "externos" à ciência
fossem trazidos para os estudos; e, enfim, a filosofia da ciência pós- kuhniana, preocupada em
fortalecer pesquisas que buscassem descrever a ciência em termos da prática científica
contemporânea a partir de estudos de laboratório e análises sociológicas do discurso dos
cientistas. Assim, pode-se entender que “Kuhn e os pós-kuhnianos contribuíram para a
revolução na filosofia empírico-indutivista da Ciência, passando dos modelos lógicos para os
modelos históricos e sociológicos e valorizando os contextos de produção da ciência e não
apenas os contextos de justificação” (PAIXÃO; CACHAPUZ, 2003, p.31).
Contudo, apesar de conseguirem demarcar a História da Filosofia da Ciência do
século XX, utilizando Kuhn como uma espécie de divisor de águas, Abd-El-Khalick e
Lederman (2000) entendem não haver consenso entre os filósofos, historiadores e educadores
da ciência, e mesmo entre os cientistas, sobre a natureza da ciência. “This lack of agreement,
however, should not be disconcerting or suprising given the multifaceted, complex, and
dynamic nature of the scientific endeavor.” (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000, p.
666). A falta de acordo entre os filósofos acerca da natureza da ciência também é salientada
por Miranda et al. (2009) como uma das razões que dificultam a proposição de conceituações
precisas sobre a natureza da ciência.
Mudanças na forma de definir a natureza da ciência dentro dos círculos filosóficos,
sociológicos e históricos se refletem nos modos como a comunidade de ensino de ciências
15

vem definindo o seu entendimento da natureza da ciência durante os últimos 100 anos. Assim,
a comunidade de ensino de ciências, desde o início do século XX até a década de 1960,
defendia que compreender a natureza da ciência, no âmbito escolar, significava entender
habilidades e procedimentos inerentes ao método científico, como observação, hipóteses,
inferência, análise de dados e experimentação. Contudo, na década de 1970, mudanças no que
se concebia ser relevante para uma compreensão da natureza das ciências foi visualizada neste
segmento. Dessa forma, fazia- se necessário que os estudantes reconhecessem o conhecimento
científico como provisório, compartilhado, replicável, probabilístico, humanístico, contextual,
único, holístico e empírico (LEDERMAN, 1992; ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN,
2000).
A partir da década de 1980, fatores psicológicos, tais como a natureza teórica da
observação e da investigação e o papel da criatividade humana no desenvolvimento de
explicações científicas, bem como fatores sociológicos, como a estrutura social das
organizações científicas e o papel do discurso social nas reivindicações de validação
científica, aparecem como relevantes para uma adequada compreensão da natureza da ciência
(ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000). Para Driver et al. (1999), o reconhecimento do
caráter simbólico e socialmente construído do conhecimento científico é essencial para
educação científica do estudante. Nesse sentido, “os objetos da ciência não são os fenômenos
da natureza, mas construções desenvolvidas pela comunidade científica para interpretar a
natureza (DRIVER et al., 1999, p.32).
Baseando-se nos trabalhos de diversos pesquisadores (KIMBALL, 1967;
GIDDINGS, 1982; LEDERMAN, 1983; CLEMINSON, 1990; RYAN; AIKENHEAD, 1992),
Eflin et al. (1999) consideram que as listas de princípios que a comunidade de ensino de
ciências vinha caracterizando a natureza das ciências até aquele momento mostram
importantes áreas de consenso. Segundo esta comunidade, o principal objetivo do que
denominam como letramento científico seria possibilitar aos estudantes um conhecimento
sobre a natureza, na medida em que entendessem o conhecimento científico como uma forma
abrangente de compreender a ordem subjacente ao mundo por meio de um método científico.
Este não deve ser concebido como um sistema baseado tão-somente em testes de hipóteses e
deduções. Não obstante, há também algumas áreas de dissenso que remetem ao papel da
teoria na construção do conhecimento científico e às influências de fatores sócio- históricos na
elaboração do conhecimento científico, dentre outras (EFLIN et al., 1999).
Uma das principais listas de princípios caracterizadores da natureza da ciência
amplamente utilizada pela comunidade ensino de ciências foi a elaborada por Lederman e seu
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grupo – que vem trabalhando há mais de duas décadas, constituído provavelmente pelos mais
citados e influentes pesquisadores no campo –, incluindo nomes como os de Abd- ElKhalick, Schwartz, Bell, dentre outros.

Este grupo reconhece sete elementos como

norteadores, no contexto da Educação de Ciências, de uma adequada reflexão sobre o caráter
da ciência contemporânea: a natureza empírica da ciência; a relação entre teorias e leis
científicas; a natureza imaginativa e criativa do conhecimento científico; a relação entre a
teoria e o conhecimento científico; a dimensão sócio- cultural do conhecimento científico; o
mito do método científico; a dimensão histórica do conhecimento científico (MATTHEWS,
2012).
Ao invés de conceber estes itens como rígidos identificadores de supostos aspectos
da natureza da ciência, Matthews (2012), numa longa crítica à Lederman e seu grupo,
principalmente ao que denomina como visão epistemológica cambiante, prefere pensá-los
como diferentes características da ciência a serem elaborados, discutidos e pesquisados no
seio das reflexões da Educação Científica. Mais ainda, este pesquisador entende que outras
dimensões epistemológicas, históricas, psicológicas, sociais, tecnológicas, econômicas devem
também estar presentes e articuladas na lista para uma mais profunda, menos limitadora,
compreensão da ciência.

Clearly many other things can be added to the above list. Among
philosophers, NOS discussion and debate has traditionally revolved around
investigations of the epistemological, methodological, and ontological
commitments of science. But there are illuminating, non-philosophical
studies of science, such as conducted by historians, cognitive psychologists,
sociologists, economists, anthropologists, and numerous other disciplines.
The term ‘Science Studies’ encompasses the complete academic spectrum,
and all components have useful things to say about different features of
science (MATTHEWS, 2012, p.13).

Por sua vez, Hodson (2009) entende que Lederman (2007) restringe o uso do termo
natureza da ciência às características do conhecimento científico. A abordagem da natureza da
ciência no contexto do ensino de ciências deve considerar seu status, validade, divulgação e
questões éticas; mais ainda, as atividades de ensino necessitam voltar-se para uma discussão
epistemológica que inclua os processos de investigações (HODSON, 2009). Neste sentido,
Ryder (2009) considera que a ação científica e a natureza da ciência estão relacionadas tanto
conceitualmente como pedagogicamente. Em comum com definições adotadas por Osborne et
al. (2003), Clough (2006, 2008), Hodson (2008) e Wong e Hodson (2009), a sua concepção
de natureza da ciência engloba as características da pesquisa científica, o papel e estatuto do
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conhecimento científico gerado, o modo como os cientistas trabalham como um grupo social,
e os impactos da ciência sobre o contexto social em que está localizada.
Nesse contexto, merece também destaque a reflexão que Hodson (2009) realiza sobre
a relação entre a multidisciplinaridade e a construção do conhecimento científico. Para ele, tal
construção realiza-se multidisciplinarmente; assim, o ofício do cientista não pode ser
entendido como uma ação isolada em um laboratório de pesquisa. Este trabalho vem cada vez
mais sendo realizado por grandes equipes, muitas vezes se estendendo para além das
fronteiras nacionais.
Refletindo sobre as relações entre Filosofia das Ciências e a Educação Científica,
Eflin et al. (1997) entendem que os professores de ciências podem aproveitar a Filosofia da
Ciência para lhes ajudar a resolver questões urgentes sobre o ensino da natureza da ciência à
medida em que tornarem-se mais familiarizados com os debates filosóficos sobre a ciência e
com os argumentos e os tipos de evidências apresentadas em favor de posições diferentes. Por
sua vez, os filósofos da Ciência devem fazer a sua parte, ajudando a tornar explícitas as
conexões entre a literatura filosófica e o debate acerca da natureza da ciência presente no
ensino de ciências.

1.2 A natureza da ciência e sua relação com a dimensão tecnológica
No âmbito da educação científica, entendemos, junto com Hodson (2009), que uma
profunda discussão sobre a natureza da ciência deve contemplar questões sobre a dimensão
tecnológica e a sua relação com o conhecimento científico e a prática científica, na medida em
que a dimensão técnica, bastante relacionada com uma ação antrópica transformadora do real
natural, inclui o conhecimento, as habilidades e a infra-estrutura necessária para o projeto,
fabricação, operação e manutenção de artefatos como por exemplo computadores, aviões,
fornos, pesticidas e fertilizantes, pílulas anticoncepcionais, estações de tratamento de água,
centrais elétricas. Concebida como processo social, a tecnologia é a aplicação de
conhecimentos, ferramentas e habilidades para resolver problemas práticos e ampliar as
capacidades humanas.
A ciência e tecnologia estão intimamente relacionadas. A compreensão científica do
mundo natural teve e ainda tem uma determinada relevância no âmbito do desenvolvimento
tecnológico: o desenho de chips computacionais depende da compreensão detalhada das
propriedades elétricas de silício e outros materiais; a construção de uma droga para combater
uma doença particular é tornada possível pelo conhecimento de como as estruturas de
proteínas e outras moléculas biológicas determinam suas interações. Por outro lado, segundo
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este autor, a tecnologia é essencial para o desenvolvimento de grande parte da pesquisa
científica contemporânea: as atuais taxas de progresso seriam impossíveis sem microscópios,
telescópios, espectrômetros infra-vermelho. aceleradores de partículas e sequenciadores de
DNA, simulações para explorar as complexidades dos modelos que os meteorologistas
constroem para estudar a mudança climática global

constituem-se apenas em alguns

exemplos de como a ciência contemporânea requer elaboradas tecnologias computacionais.
Em áreas como a física de altas energias e a nanotecnologia é muito difícil, senão impossível,
separar ciência e tecnologia (HODSON, 2009).
Hodson (2009), na medida em que busca entender o processo de experimentação no
seio de uma complexa matriz teórica, procedimental e instrumental aproxima-se de uma
compreensão que, como a de Bachelard, insere a ciência e seus produtos no âmbito de uma
fenomenotecnia, muito mais do que no de uma fenomenologia. Assim, muitos fenômenos são
produzidos propositalmente por meio de instrumentos teórico-dependentes, designados
especificamente para modificar e simplificar fenômenos complexos, passíveis de serem
medidos, quantificados e registrados. Através da tecnologia cientistas ganham acesso a
aspectos do mundo natural que de outra forma ficariam escondidos; em certas ocasiões, os
cientistas podem criar um contexto experimental e usar dispositivos tecnológicos para
produzir fenômenos que de outra forma não existiriam.
Neste sentido, reconhecemos que Hodson considera o caráter construtivo que
perpassa a atividade científica contemporânea, quando sublinha que tal atividade possibilita,
muitas vezes, a construção, criação de materiais, técnicas, instrumentos, entidades. Contudo,
mesmo destacando a capacidade de criação técnica que abrange o trabalho do cientista,
ressaltamos que o autor poderia se aprofundar ainda mais na reflexão do específico papel que
cabe à teoria, à razão, neste contexto: o de nortear os projetos de realização, de objetivação do
real.
Enfim, faz-se necessário, como bem salienta Hodson (2009), que a Educação
Científica incorpore a dimensão tecnológica e suas relações com o conhecimento científico e
a prática científica às reflexões sobre a natureza da ciência. Neste sentido, itens como a
compreensão e construção de conceitos e habilidades tecnológicas básicas, a análise de
problemas tecnológicos atuais, a reflexão sobre as circunstâncias sócio-culturais que cercam a
história e o desenvolvimento de tecnologias importantes, uma apreciação da complexidade
das inter-relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, a abordagem de
questões éticas associadas e suas imbricações com a pesquisa científica, o desenvolvimento
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do conhecimento científico e as inovações tecnológicas devem ser contemplados no interior
de uma prática pedagógica que vise um ensino da natureza da ciência mais autêntico.

1.3 Investigações em ensino de ciências sobre concepções de natureza
da ciência
Apesar da finalidade de promover um entendimento da natureza da ciência (nature
of science, ou abreviadamente NOS, em inglês) já ser explicitada no ensino desde o início do
século XX, pesquisas que versassem sobre concepções epistemológicas presentes em
estudantes, currículos e professores de ciências foram implementadas mais intensamente
somente a partir de 1950 (LEDERMAN, 1992; ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000).
Sobre o desenvolvimento destas pesquisas, Lederman (1992), identificando quatro eixos
fundamentais – concepções de estudantes; concepções de currículos; concepções de
professores; e implicações entre as concepções dos professores, sua práxis pedagógica e as
concepções dos estudantes – realizou uma importante e abrangente revisão (HARRES, 1999;
ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000).
Dado o interesse em ajudar os estudantes a desenvolver entendimentos considerados
adequados sobre a natureza da ciência, os investigadores, inicialmente, se dedicaram a avaliar
concepções epistemológicas dos estudantes. Determinadas pesquisas mostraram um consenso
no que diz respeito a certos aspectos, considerados inadequados, destas compreensões, tais
como: a consideração do conhecimento científico como absoluto; a ideia de que o principal
objetivo dos cientistas é descobrir leis naturais e verdades; lacunas no entendimento do papel
da criatividade e da teoria na produção do conhecimento; incompreensão da relação entre
experiências, modelos e teorias (HARRES,1999; ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN,
2000).
Hogan (2000), inclusive, ressalta a existência de uma lacuna que ainda hoje não foi
superada, permeando o entendimento dos estudantes em relação às formas de construção do
conhecimento científico. Tal lacuna reside no fato de que a maioria dos estudantes continua
vinculando a atividade científica exclusivamente à abordagem de fenômenos naturais através
de investigações empíricas: a ciência é concebida por estes sujeitos como um procedimento
metodológico que visa capturar a essência de um fenômeno por meio de uma observação
prolongada, cuidadosa e sistemática ou como um processo experimental que consiste na
realização de testes de hipóteses, a fim de validá-las (HODSON, 2009).
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Supondo que, quando se construíssem currículos e materiais pedagógicos adequados,
os estudantes teriam condições suficientes de aprimorar suas concepções epistemológicas, as
pesquisas em ensino de ciências (AIKENHEAD, 1973; RUBBA et al., 1981; LEDERMAN;
O´MALLEY, 1990) passaram a destacar o currículo como estrutura essencial para a
promoção de concepções de natureza da ciência mais atualizadas, parecendo esquecer a
relevância das concepções dos professores no interior desse processo. Muitas pesquisas
mostraram que idênticos currículos desenvolvidos propiciavam resultados diferentes, quando
colocados em prática, com diferentes professores; então, os pesquisadores perceberam o papel
dos professores como os principais intermediários do currículo científico (ABD- ELKHALICK; LEDERMAN, 2000).
Do desenvolvimento, uso e avaliação de currículos destinados a melhorar as
concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência, as pesquisas, principalmente a partir
de 1960, passaram a se dedicar a análises e tentativas de melhorar as concepções
epistemológicas

de

professores

(ABD-

EL-

KHALICK;

LEDERMAN,

2000).

Independentemente do contexto cultural, da experiência docente e do nível de atuação e
formação, os resultados mostraram, de modo geral, concepções epistemológicas dos
professores permeadas de elementos empírico- indutivistas, bastante próximas às visões dos
estudantes e cientistas (HARRES, 1999).
A partir de 1980, importantes pesquisas sobre concepções epistemológicas de
professores (COTHAM; SMITH, 1981; HODSON, 1985; OGUNNIYI, 1982; ROWELL;
CAWTHRON, 1982; RUGGIERI; TARSITANI; VICENTINI, 1993; PORLÁN, 1994;
KOULAIDIS; OGBORN, 1989, 1995) constataram que parcela significativa dos docentes
compreendiam o conhecimento científico como derivado diretamente de observações neutras
de fenômenos, que possibilitariam um acesso a verdades localizadas no mundo natural. Estes
docentes possuíam um entendimento das teorias científicas como acabadas, absolutas, nãocontextuais, verdadeiras e empiricamente geradas (HARRES, 1999, LOBO, 2004).
Diversos outros estudos (BEHNKE, 1950; CAREY; STAUSS, 1970; ABD-ELKHALICK; BOUJAOUDE, 1977; LEDERMAN, 1992; POMEROY, 1993; HARRES, 1999;
ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000; MIRANDA et al., 2009) apontaram que os
docentes possuem compreensões bastante tradicionais de natureza da ciência, algumas
essencialmente racionalistas, outras essencialmente empírico-positivistas. Miranda et al. (
2009) verificaram as seguintes categorias presentes nas concepções de natureza da ciência de
professores universitários de instituições estaduais e federais brasileiras:

conhecimento

científico caracterizado como entendimento do homem sobre a natureza; método científico
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como uma estrutura fundamentada em fatos, conceitos e teorias, o que lhe forneceria um
enorme poder de explicação dos fatos já conhecidos bem como a previsão dos que poderão
ser verificados no futuro.
Entendemos que as deficiências destas concepções sobre a natureza da ciência estão
associadas ao desconhecimento da real relevância da teoria, no interior do processo de
observação e experimentação propriamente dita, ao mesmo tempo que não consideram o
papel que a criatividade e a imaginação possuem neste contexto (HODSON, 2009). Há a
necessidade de se reconhecer a complexa relação que se estabelece entre experimento e teoria:
alguns trabalhos experimentais importantes são gerados inteiramente pela teoria; algumas
grandes teorias nascem de experimentos pré-teóricos; algumas grandes teorias definham por
falta de ligação com o mundo real. Assim como Hodson (2009), também compreendemos que
o real dado não fala por si só, visto que a compreensão do seu significado encontra-se já
imbricada a um norteamento teórico. Mais ainda, entendemos, amparados em Bachelard, que
o referido real dado já adquiriu nesse processo o caráter de um real racionalmente construído.
Identificada esta gama de problemas nas concepções epistemológicas dos docentes,
os pesquisadores de ensino de ciências, então, concentraram seus esforços na melhoria das
concepções de natureza da ciência de professores de ciências. Não obstante, as pesquisas
preocupadas com a melhoria das concepções dos docentes foram guiadas pela suposição de
que as concepções dos professores refletem-se diretamente em suas práticas pedagógicas,
assumindo-se que a melhoria das concepções seria suficiente para promover eficientes ensinos
em sala de aula. O papel crucial e possíveis influências de outras variáveis contextuais que
caracterizam a natureza complexa e multifacetada do ensino em sala de aula (as limitações
institucionais e curriculares, as intenções e experiências dos professores) foram
desconsiderados por um certo tempo (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN, 2000;
LEDERMAN, 1992).
Mais adiante, já entendendo que o fato do professor possuir concepções adequadas
da natureza da ciência não se constitui em garantia de uma prática pedagógica coerente com
tais concepções, análises das relações entre concepções epistemológicas e práticas docentes e
outras relevantes dimensões dessa questão, como a caracterização dos pressupostos
epistemológicos- metodológicos das pesquisas passaram a ser contempladas em determinadas
revisões (LEDERMAN, 1992, 2007; KOULAIDIS; OGBORN, 1995; PORLÁN; RIVERO,
1998).
Além disso, diversos trabalhos (POMEROY, 1993; DEL POZO, 1994; AULER;
DELIZOICOV, 1999 e 2006; CANAVARRO, 2000; ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN,
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2000; GIL-PÉREZ et al., 2001; CACHAPUZ; PAIXÃO, 2003; LOBO, 2004; FONSECA,
2008; CHINELLI et al., 2010) mostraram que: as epistemologias dos professores, grande
parte das quais caracterizadas como essencialmente empírico- indutivistas, influenciam em
alguma medida tanto suas próprias práticas pedagógicas como as concepções dos estudantes;
visões e metodologias empírico- positivistas, muitas vezes, associam-se a práticas
pedagógicas autoritárias e conservadoras;

alguns problemas associados às concepções

epistemológicas estão relacionados a ausência de reflexões acerca da natureza da ciência; em
muitos casos, um mesmo docente apresenta posições epistemológicas diferentes, o que pode
gerar práticas pedagógicas conflitantes e antagônicas (ABD- EL- KHALICK; LEDERMAN,
2000).
Segundo Hodson (2009), em seus esforços de ensinar ciências aos estudantes, muitos
docentes tendem a organizar atividades práticas de acordo com perspectivas epistemológicas
empírico-positivistas ou hipotético-dedutivas: a experimentação servindo, assim, para
conduzir a uma generalização desejada ou simplesmente tratando-se de um rigoroso teste de
hipóteses (HODSON, 2009). Waters-Adams (2006), citado por Hodson (2009), por outro
lado, entende que há um vínculo muito pequeno entre as concepções de natureza da ciência
dos docentes e suas práticas pedagógicas. Estas, para este autor, devem ser compreendidas no
âmbito de uma dimensão implícita, na medida em que são perpassadas por um complexo
conjunto de visões tácitas sobre a ciência, o processo de ensino-aprendizagem e a organização
curricular.
Uma pesquisa importante, citada por Hodson (2009), foi a realizada por Tsai (2002),
envolvendo a análise de concepções epistemológico- pedagógicas de trinta e sete docentes.
Quinze, incluídos na categoria “tradicional”, consideram que o ensino de ciências trata-se de
uma prática em que o conhecimento do professor é transferido ao estudante; este, entendendo
o conhecimento científico como verdadeiro, deve, por meio das aulas teóricas e experimentais
aprender a reproduzi-lo por meio de fontes confiáveis; quatro docentes, inseridos na categoria
“processual”, sublinham que o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos se
constitui numa atividade concentrada de resolução de problemas, concebendo a prática
científica articulada à descobertas que se realizam por meio do método científico; dois
docentes foram colocados na categoria “construtivista”, que, inserindo o saber científico
como um modo de conhecimento, compreende o ensino de ciências como um meio que
permite aos estudantes construir

o conhecimento,

sem deixar de valorizar o seu

entendimento pessoal.
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Neste sentido, Hashweh (1996), citado também por Hodson (2009), sustenta que os
docentes que possuem uma concepção pedagógica construtivista, além de valorizar as
concepções prévias dos estudantes, por possuírem um repertório de estratégias didáticas mais
ricas e eficazes, podem oportunizar aos discentes a construção de concepções epistemológicas
mais adequadas. Este pesquisador admite inclusive que uma concepção pedagógica
construtivista, estaria, na maioria das vezes, associada a uma concepção epistemológica que
contempla a dimensão criativa da ciência. Por outro lado, Hodson (2009), destacando a
pesquisa realizada por Kang (2007), infere que os docentes com visões mais sofisticadas da
natureza da ciência estão mais propensos a adotar uma prática pedagógica construtivista.
Smith et al. (2000), apud Hodson (2009) inferiram que uma prática pedagógica
construtivista, na qual os estudantes puderam desenvolver modelos pessoais de explicação dos
fenômenos, através da experimentação e diálogo intra-grupos, contribuiu para a construção de
visões mais sofisticadas sobre os objetivos da ciência

e sobre a natureza e fins da

experimentação. Tal prática pedagógica, segundo o autor, foi eficaz na medida em que os
estudantes tornaram-se mais conscientes da natureza provisória, histórica, do conhecimento
científico e da complexa dimensão que permeia a teoria. Além disso, os discentes puderam
reconhecer os cientistas como sujeitos reflexivos e criativos cujo trabalho se realiza por meio
de intensa colaboração com outros pesquisadores.
Hodson (2009) também cita a relevância de trabalhos como os de Kichawen et al.
(2004) e o de Wolfe (1989). Em um estudo sobre as relações entre as concepções
epistemológicas de estudantes e docentes, Kichawen et al. (2004), segundo Hodson (2009)
interpretaram que à medida que os discentes progrediam através dos cursos aquelas
concepções mais e mais se aproximavam das visões dos seus docentes, ainda que não existisse
disciplinas que visassem contemplar qualquer discussão formal sobre a natureza da ciência. Já
Wolfe (1989), apud Hodson(2009), inferiu relações entre as concepções presentes em
currículos, as visões epistemológicas dos docentes, suas práticas pedagógicas e as concepções
epistemológicas dos estudantes. Frente a isso, Hodson (2009) considera ser importante que os
docentes busquem refletir sobre suas próprias concepções, construindo modos de desenvolvêlas, enriquecendo-as. Neste sentido, salientamos a relevância do referencial bachelardiano na
medida em que destaca a necessidade de tanto o cientista como o docente se manter numa
posição epistemologicamente vigilante, crítica em relação ao seu próprio trabalho, seja no
ensino, seja na pesquisa.
Uma importante reflexão realizada por Hodson (2009) remete à relação entre teoria e
experimentos na dimensão curricular da Educação Científica. Para ele, os experimentos são
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importantes no repertório científico, não podendo ter seu papel mal representado nos
currículos escolares. Papel que muitas vezes tende a fazer os estudantes pensarem que as
teorias podem ser descartadas apenas por simples experimentos ou que os cientistas gastam
muito tempo fazendo experimentos para comprovar teorias já existentes. A prática pedagógica
deve buscar contribuir para a criação de uma concepção epistemológica discente perpassada
pelo entendimento de que os experimentos são concebidos, desenhados e executados com um
entendimento particular e complexo da teoria.
Quando se ensina um modelo de pesquisa científica é importante que os docentes
escolham uma questão autêntica: endereçada a uma questão real para a qual todavia não se
tenha respostas prontas. Pensamos que os professores não podem promover um rico ensino
sobre a natureza da ciência, se não possuem um profundo conhecimento sobre este assunto.
Os docentes necessitam ser capazes de falar seguramente sobre elementos epistemológicos,
contextualizar seu ensino com episódios da história da ciência e ensinar por meio de
atividades que possam acessar e discutir a natureza da ciência contemporânea (HODSON,
2009).
Abordagens implícitas, em que se espera que os alunos construam reflexões sobre a
dimensão epistemológica da ciência, à medida em que se envolvem em atividades práticas,
apenas moderadamente parecem ser bem- sucedidas em seus objetivos. Parece que o essencial
nessa discussão é saber como tornar o ensino da natureza da ciência explícito sem recorrer a
um curso livre de história, filosofia e sociologia da ciência. Hodson (2009), semelhantemente
à Moss et al. (2001), entende que os professores, ao invés de aplicarem cursos formais em
História, Filosofia e Ensino de Ciências, devem buscar desenvolver os seus próprios modelos
de natureza da ciência, adequados à uma situação educacional particular, ao invés de buscar
um modelo pronto, projetado para outros contextos, restrito a uma pré- determinada lista de
itens.
Matthews (20012), introduzindo a sua particular concepção de um ensino articulado
aos mais amplos aspectos da ciência, pontua que tal processo não deve seguir
dogmaticamente qualquer lista de princípios estabelecida pela comunidade de ensino de
ciências. Este pesquisador (2012, p.16) também entende que
It is unrealistic to expect students, or trainee teachers, to become
competent historians, sociologists or philosophers of science. We
should have limited aims in introducing features of science questions
in the classroom. Teachers should aim for a more complex
understanding of science, not a total, or even a very complex,
understanding. Fortunatelly philosophy does not have to be artificially
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imported to the science classroom, is not far below the surface in any
lesson or textbook. At a most basic level any text or scientific
discussion will contain terms such as ‘ law’, ‘theory’, ‘model’,
explanation’,
‘cause’,
‘truth’,
‘knowledge’,
‘hypothesis’,
‘confirmation’, ‘observation’, ‘evidence’, ‘idealisation’, ‘time’,
‘space’, ‘fields’, ‘species’. Philosophy begins as soon as these
common and ubiquitous terms are explained, amplified and discussed.
Assim como Matthews (2012), Hodson (2009) e outros eminentes pesquisadores,
Allchin (2013), – criticando o que entende como uma improdutiva e abstrata abordagem na
medida em que, no contexto de um ensino sobre a ciência, limita o currículo e a atividade
docente à reflexão de limitados itens estabelecidos de um modo estanque como
caracterizadores da natureza da ciência – considera que os estudantes necessitam de aulas
repletas de exemplos que ilustrem casos históricos e contemporâneos da atividade científica;
assim, por meio de uma aula que vise uma caraterização explicitamente funcional

de

determinados aspectos da ciência, os discentes poderão construir habilidades analíticas
necessárias para, compreendendo melhor a ciência contemporânea, tornarem-se cidadãos mais
e mais reflexivos, autônomos, críticos.

Ultimately, nature of science is poorly profiled by a list of general
declarations. Understanding needs to be functional and concrete, as
expressed in the principle of teaching through historical and contemporary
cases, noted above. Here, it is helpful to recall the broader goal of scientific
literacy. Students should be able to interpret scientific practice in particular
cases, not abstractly. A general level of understanding, as exhibited in the
current consensus list, is not specific enough, say, for interpreting the safety
of high-voltage power lines, waste incinerators, or pain-killing drugs.
Memorizing or explaining a short list of principles is inadequate, even if they
serve as convenient benchmarks for teachers.{…} Focusing on a prescribe
set of stated concepts, then, misplaces the goal of nature of science
understanding. Nature of science understanding is best characterized
functionally, towards supporting analytical skills in personal and public
decision making. (ALLCHIN, 2013, p.16).

Taber (2008), apud Hodson (2009), assevera que os professores precisam estabelecer
metas claras de aprendizagem para os elementos curriculares que permeiam a natureza da
ciência de acordo com a necessidade que uma situação pedagógica específica exigir. Hodson
(2009) entende que o docente deve buscar confrontar os alunos com uma gama de pontos de
vista alternativos, prestando o necessário apoio e orientação para que aqueles participem de
um debate e argumentação crítico, além de ajudá-los na formulação de visões para que
possam construir uma robusta e coerente e apropriadamente argumentada compreensão.
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Assim, abordagens explícitas sobre a natureza da ciência devem ser utilizadas para
ajudar os estudantes a entender o caráter plural, abrangente da natureza da teoria. Tal caráter,
segundo Hodson (2009) é perpassado pelas seguintes categorias: hipótese; ideia associada a
uma evidência empírica; resumo explicativo de um fenômeno; explicação associada a uma
evidência empírica. Contudo, entendemos que Hodson não contempla, neste conjunto, o
caráter construtivo que perpassa a dimensão teórica, amplamente vinculada a um projeto
racional de realização, criador de realidades, que o epistemólogo Bachelard tão bem associa à
racionalidade científica contemporânea.
Assim como Abd-El-Khalick e Lederman (2000), Hodson (2009) entende que uma
abordagem explícita é mais efetiva para a construção de concepções de natureza da ciência
estudantis mais adequadas. Os docentes precisam possuir ou construir a habilidade de
identificar os momentos didáticos apropriados para, por meio de um diálogo, usando
exemplos da História das ciências e da atividade científica contemporânea, construir reflexões
junto ao estudante acerca do empreendimento científico, o processo de elaboração deste
conhecimento, os métodos de investigação; assim, ao mesmo tempo, possibilitar aos
estudantes, que utilizem seu conhecimento e habilidades para, se envolvendo ativamente neste
processo, enriquecer o seu entendimento da dimensão experimental.
Pensamos que enquanto os professores estiverem perpetuando uma prática
pedagógica por meio da qual o trabalho dos estudantes se limitar a procurar descobrir
regularidades na natureza através da observação e ou pesquisa experimental será uma
ingenuidade esperar que estes sejam capazes de construir noções abstratas, tais como gene,
molécula e campo magnético que os cientistas têm desenvolvido ao longo de muitos anos para
descrever, interpretar, explicar, prever, criar, construir fenômenos. Através de sua mediação
pedagógica, os docentes precisam contribuir para que as concepções epistemológicas dos
alunos alcancem uma dimensão mais rica, profunda (HODSON, 2009).
Refletindo sobre estas questões, Harres (1999, p.205) sublinha que:
Na busca da construção de um conhecimento escolar adequado às
necessidades educativas de hoje, consideramos imprescindível levar em
consideração as concepções científicas e pedagógicas dos professores uma
vez que estas constituem um autêntica epistemologia sobre o conhecimento
escolar que influi em suas intervenções práticas.{...} Os trabalhos revisados,
realizados em contextos e com metodologias diferentes, identificam, de
modo geral, uma aproximação das compreensões filosóficas dos professores
a uma imagem empirista da ciência, apoiada fortemente no papel da
observação e na produção do conhecimento através de um método único: o
método científico. Assim, não se pode afirmar que os professores, de modo
geral, tenham já superado as concepções tradicionais da ciência.
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Entendemos que as concepções epistemológicas e pedagógicas dos professores de
ciências influenciam, ainda que de um modo nada simplificado, suas práticas docentes e
decisões curriculares, de modo que propostas de reformulação curricular, mesmo amparadas
em fundamentos teóricos atualizados e coerentes, devem levar em conta a explicitação das
concepções destes sujeitos (LOBO, 2004). Mais ainda, concepções docentes de natureza da
ciência atualizadas podem contribuir para que os estudantes também construam concepções
em consonância com o fazer científico contemporâneo. Dessa forma, a existência de vínculos
entre as compreensões da natureza da ciência e o processo de ensino-aprendizagem de
ciências não pode ser desconsiderada, pois, como asseveram Lobo e Moradillo (2003, p.41),

A predominância da concepção empirista- indutivista entre professores de
ciências pode levar a práticas docentes inadequadas, como: utilização de
aulas de laboratório para desenvolver apenas habilidades de observar, medir,
comparar, anotar e tirar conclusões; enfatização exclusivamente do produto
do conhecimento científico; e veiculação de uma imagem dos cientistas
como seres dotados de inteligências superior, que trabalham isoladamente na
produção de um conhecimento considerado como verdade absoluta.

Reiteramos, junto com Praia et al. (2007) que estamos conscientes das dificuldades
que se colocam ao falar de uma “imagem adequada” acerca da natureza da ciência e da
atividade científica contemporânea – parecendo sugerir a existência de um método científico
universal. Ainda que seja necessário evitar qualquer interpretação simplista tanto nas
pesquisas como no ensino de ciências, isto não equivale a renunciarmos discutir as
características da prática científica. Pelo contrário, o debate epistemológico- pedagógico, nos
cursos de formação de professores de ciências, deve se estreitar cada vez mais fortemente no
sentido de explicitar concepções epistemológicas de estudantes, professores e curriculares, e
ao mesmo tempo, se buscar alternativas pedagógicas que contribuam para a aquisição do
conhecimento científico e a compreensão das ciências como construções humanas, dentro de
contextos sócio- culturais determinados (LOBO, 2004).

1.4 Instrumentos de análise de concepções de natureza da ciência
utilizados nas pesquisas em ensino de ciências
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A maioria das pesquisas sobre concepções de estudantes, em seu nascedouro, na
década de 1950, utilizaram metodologias exclusivamente quantitativas, mas, com o tempo,
abordagens qualitativas baseadas em observações, entrevistas e questionários se tornaram
cada vez mais frequentes (HARRES, 1999). Nas décadas de 1960 e 1970, a maioria das
pesquisas foram desenvolvidas através de questionários, os quais apesar de terem sido
construídos inicialmente para serem aplicados em estudantes, tiveram suas escalas derivadas
para medir o nível de adequação das concepções epistemológicas de professores.
Apesar de metodologias qualitativas estarem sendo cada vez mais utilizadas nas
investigações sobre concepções epistemológicas de docentes e estudantes, muitos destes
estudos, como os baseados em metodologias quantitativas, vêm se limitando a descrever os
resultados, não explicitando os critérios dos pressupostos filosóficos em que se fundamentam
(ALTERS, 1997, p.40).

Exceções a este respeito foram constatadas em cinco de oito

trabalhos posteriores a 1980 revisados por Koulaidis e Ogborn (1995), os quais explicitavam
as bases epistemológicas dos instrumentos utilizados (HARRES, 1999).
Um outro problema ligado à estrutura dos questionário, segundo Hodson (2009), é o
fato de que os estudantes nem sempre compreendem de um modo claro os itens do
questionário. Aikenhead e Ryan (1992) tentaram contornar essa dificuldade elaborando um
questionário composto por itens de múltipla escolha. Contudo, tal incompreensão às perguntas
ou afirmações contidas nos itens dos questionários pode também estar associada ao contexto
científico, disciplinar, em que estão definidas. Questões cientificamente descontextualizadas
podem ser vistas como demasiadamente vagas para estudantes originando grandes problemas
de interpretação para o pesquisador; por outro lado, questões mais contextualizadas exigem o
domínio de elementos específicos de conhecimentos que podem, por vezes, inibir a
formulação de respostas que reflitam mais adequadamente as concepções epistemológicas.
Além disso, Hodson (2009) entende que os respondentes podem, se sentindo constrangidos
pela restrição da questão para um contexto específico, não comunicar o que eles sabem sobre
os diferentes e significativos modos pelos quais os cientistas, em diferentes campos
disciplinares, conduzem suas investigações.

Familiarity with the context, understanding of the underlying science
concepts, interest in the situation, and opportunity to utilize knowledge about
other situations, are all crucial to ensuring that we access the students'
authentic NOS understanding. Put simply, questions set in one context may
trigger different responses from essentially the same questions set in a
different context. (HODSON, 2009, p.29).
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Acerca do uso de instrumentos não-padronizados em pesquisas sobre concepções de
natureza da ciência, pode-se afirmar que o questionário elaborado por Shapiro (1996) teve
alguns aspectos bastante originais. Este pesquisador utilizou grades de repertório, em
conjugação com entrevistas individuais para compreender as concepções dos participantes. Os
dados gerados a partir deste instrumento foram utilizados para construir perfis descritivos das
concepções epistemológicas dos sujeitos: tais perfis são muito importantes pois facilitam a
compreensão do pesquisador sobre as visões de natureza da ciência dos sujeitos (ABD- ELKHALICK; LEDERMAN, 2000).
Dessa forma, ao solicitar que os sujeitos expressem suas próprias opiniões sobre
determinadas questões relacionadas com a natureza da ciência, o instrumento de coleta de
dados deve também pedir aos participantes que justifiquem suas respostas, para que as
probabilidades de interpretar equivocadamente suas opiniões sejam bastante reduzidas. Nesse
sentido, o uso de ferramentas de interpretação, tais como questionários semi-estruturados,
contribui bastante para melhor elucidar e esclarecer as concepções dos participantes ao invés
de simplesmente rotulá-las. Parecendo entender isso, na busca de compreender as concepções
epistemológicas dos estudantes e professores de ciências em um nível qualitativamente mais
profundo, os pesquisadores começaram a usar cada vez mais instrumentos como questionários
e entrevistas abertas.
Assim, Lederman e O'Malley (1990) desenvolveram

um questionário aberto, o

VNOS-A – composto de sete itens, que tinham a intenção de usar em conjunto ao
acompanhamento de entrevistas individuais para compreender as concepções de
experimentação dos estudantes do ensino médio. Diferentemente dos itens de múltipla ou
única escolha utilizados em instrumentos padronizados, os itens abertos permitem que os
respondentes elucidem suas próprias opiniões sobre os aspectos da natureza da ciência que se
visa compreender. Tanto o questionário como as entrevistas realizadas objetivaram gerar
perfis detalhados das concepções dos participantes. Assim durantes as entrevistas, os sujeitos
foram munidos por seus questionários com solicitações para ler, explicar e justificar suas
respostas (LEDERMAN et al., 2002).
Abd-El-Khalick et al.(1998) revisaram alguns dos itens do VNOS-A, transformandoo no VNOS-B, para analisar as concepções epistemológicas de professores de ciências do
nível médio. Para tanto, eixos temáticos como experimentação, empiria, inferência,
criatividade, teoria e leis eram contemplados nos itens. Assim como o VNOS-A, em um
momento posterior à aplicação do questionário, seguia-se a realização de entrevistas
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individuais, em que se solicitava aos participantes

esclarecimentos de afirmações vagas ou

contradições em suas respostas para que se pudesse entendê-las a partir das suas perspectivas.
O VNOS-B foi utilizado em estudos posteriores com professores de nível médio e
fundamental de ciências (BELL, LEDERMAN; ABD-EL-KHALICK, 2000; AKERSON;
ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000), constatando-se a sua validade (LEDERMAN et
al., 2002).
Posteriormente, com a realização de modificações e adições de determinados itens, o
VNOS-B é reestruturado por Abd-El-Khalick (1998). Um painel de especialistas composto
por três professores de ciências, um historiador da ciência e um cientista examinaram os 10
itens do VNOS-C, validando-o tanto em termos de forma como de conteúdo. Como nas
versões anteriores do VNOS, entrevistas foram realizadas para clarificar as respostas dos
participantes a determinados itens (LEDERMAN et al., 2002).
Em questionários como os VNOS, os respondentes devem escrever tanto quanto
podem em suas respostas a cada item – ilustrando-as por meio de exemplos –, não se
esquecendo de abordar todas as suas subseções. Os respondentes devem ser lembrados de que
não existem respostas certas ou erradas para qualquer item e que a intenção é recolher as suas
opiniões sobre algumas questões relacionadas com a natureza da ciência. Vale ressaltar que a
análise das respostas aos itens do VNOS não assume uma correspondência restritiva entre um
item no questionário e um aspecto alvo da natureza da ciência. Certamente, determinados
itens direcionam para a compreensão de um aspecto epistemológico em maior medida do que
outros. Contudo, visões de alguns aspectos, esperadas nas respostas a um dado item, podem
ser encontradas em respostas a outros itens do questionário (LEDERMAN et al., 2002).
Uma vez associado ao paradigma interpretativista, instrumentos como os VNOS
buscam compreender aspectos da natureza da ciência, do modo mais profundo possível, não
se concentrando em meras constatações de superficiais repetições de termos-chave. Para isso,
o pesquisador, ao se debruçar nas respostas dos sujeitos ao longo de todos os itens do
questionário, deverá perceber a consistência ou a falta de consistência dos argumentos do
respondente. Certamente, se as respostas de um sujeito a um item explicam, de modo
esclarecedor, suas visões de um eixo temático da natureza da ciência, não existindo qualquer
inconsistência quanto a isso em suas respostas a outros itens do VNOS, seu entendimento, em
relação a este aspecto, deve ser compreendido como coerente (LEDERMAN et al., 2002).
Entendemos, junto com Schwartz et al. (2008), que refletir sobre concepções
epistemológicas envolve tanto uma compreensão da natureza da ciência – relacionada a
questões que permeiam definições e caracterizações do conhecimento científico – como da
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natureza da prática científica – vinculada a natureza dos métodos pelos quais o conhecimento
científico é construído e justificado. Assim, questões como as relações entre os objetivos da
pesquisa e as investigações, as fontes e os papéis dos dados, dentre outras são, como sublinha
Schwartz et al. (2008), cada vez mais relevantes tanto para os pesquisadores em ensino de
ciências como para os professores de ciências e instituições de Educação Científica.
Vislumbrando uma compreensão da natureza da prática científica contemporânea, Bachelard
(1978, p.2) elege algumas indagações a serem feitas ao cientista:
{...} como pensais, quais são as vossas tentativas, os vossos ensaios, os
vossos erros? Quais são as motivações que vos levam a mudar de opinião?
Por que razão vocês se exprimem tão sucintamente quando falam das
condições psicológicas de uma nova investigação? Transmiti-nos sobretudo
as vossas ideias vagas, as vossas contradições, as vossas ideias fixas, as
vossas convicções não confirmadas.{...} Dizei-nos o que pensais, não ao sair
do laboratório, mas sim nas horas em que deixais a vida comum para entrar
na vida científica. Dai-nos não o vosso empirismo da tarde, mas sim o vosso
vigoroso racionalismo da manhã, o a priori do vosso sonho matemático, o
entusiasmo dos vossos projetos, as vossas intuições inconfessadas.

Schwartz et al. (2008) desenvolveram um instrumento válido, aberto, que avalia
concepções de investigação científica, os VOSI, – examinados e validados por professores de
ciências – cujo formato, entre 5 a 9 questões, varia de acordo com o público respondente.
Como nos VNOS, entrevistas são realizadas em um momento posterior para clarificar a
compreensão de algumas respostas dadas. Os VOSI podem ser utilizados em combinação com
o VNOS para que se possa elaborar uma análise das concepções epistemológicas de docentes,
estudantes e cientistas mais aprofundadas.
“Analysis proceeds in a similar fashion as the VNOS, with the targeted aspects
guiding initial review, but seeking descriptors and emergent themes.” (SCHWARTZ et al.,
2008, p.5-6). Os aspectos epistemológicos a serem contemplados pelas respostas a cada item
dos VOSI servem como um guia para, no momento de análise, o pesquisador iniciar o
processo de codificação. Contudo, semelhantemente aos VNOS, não há uma correspondência
unilateral, absoluta, entre cada item e um determinado eixo temático; assim, as respostas de
cada indivíduo devem ser consideradas em sua totalidade para que se possa construir, para
cada sujeito, ao fim da análise, específicos perfis de concepções (SCHWARTZ et al., 2008).
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Capítulo 2 Natureza da Química
2.1 Concepções de fenômeno químico e a formação epistemológica do
professor de química
No cenário da sociedade contemporânea, grande parte dos produtos elaborados pela
Ciência Química encontram-se envolvidos direta ou indiretamente com a construção de
fenômenos químicos. Estes, bastante presentes na atividade do químico. Assim, Rosa e
Schnetzler (1998, p.31) sublinham: “Às vezes, seu interesse está em produzir uma
transformação, outras vezes em evitá-la. Em todos os casos, ele deseja compreender e
controlar as transformações químicas que podem ocorrer”.
Do ponto de vista descritivo-funcional (macroscópico), representacional (simbólico)
e explicativo (microscópico), as concepções de fenômeno químico dos estudantes de nível
médio – apresentam alguns problemas significativos, dentre os quais: presença de concepções
de continuidade da matéria; explicações de fenômeno químico excessivamente concentradas
no nível macroscópico, o que reforça a tendência de relacionar a ocorrência de reações
químicas às mudanças perceptíveis; dificuldades de construção de modelos explicativos
coerentes mais próximos dos modelos científicos, oriundas da transferência de aspectos
observáveis no nível macroscópico para o nível microscópico; dificuldade de reconhecer, nas
transformações químicas, as espécies químicas que se modificam e as que permanecem
constantes, o que se relaciona com uma precária compreensão do significado das equações
químicas (BEM-ZVI; EYLON; SILBERSTEIN,1987; MORTIMER; MIRANDA, 1995;
ROSA; SCHNETZLER,1998; TALANQUER, 2011; MENDES, 2011).
Já do prisma epistemológico, as concepções de fenômeno químico veiculadas nos
livros

didáticos

de

Química

apresentam

diversos

aspectos

epistemologicamente

problemáticos: associação de fenômeno a fato ou acontecimento, sem estabelecer distinções
entre fenômeno científico ou fato cotidiano; conceituação de fenômeno como transformação
ocorrida na natureza, com poucas menções às possibilidades do mesmo ser percebido como
uma construção teórico-experimental artificial; prevalência das concepções realistas e
empírico-positivistas nas interpretações acerca do processo de observação, experimentação e
apreensão do fenômeno; visualização do fenômeno químico como irreversível e permanente,
indicativo da presença do substancialismo, no qual a substância é concebida em termos do
desvendamento de sua estrutura interna (LOPES, 1994).
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O rompimento com o real dado, com o real aparente é fundamental para a
apreensão do pensamento químico contemporâneo. O conceito de real
científico, um real que está em conexão direta com a racionalidade, consegue
traduzir bem a Química contemporânea e superar os obstáculos de uma
tradição substancialista nessa área do conhecimento. (LOBO, 2004, p.99).

Nessa mesma direção, as concepções de fenômeno químico de docentes e estudantes
tendem a apresentá-lo como dado natural, descaracterizado como construção teóricoinstrumental, vinculado a uma concepção empirista de experimentação e observação, produto
da persistência de um perfil epistemológico excessivamente realista (LOPES, 1994). Frente a
esta situação, ressaltamos que o tratamento de questões epistemológicas deve ser contemplado
em projetos de Educação Química a fim de que se estabeleça um avanço no entendimento do
fenômeno químico (ROSA; SCHNETZLER, 1998).
Concordamos com Lopes (1994) quando, refletindo sobre o ensino de Química,
enfatiza a necessidade de que as discussões nesse contexto não devem se limitar aos aspectos
pedagógicos, mas também incluir questionamentos sobre as concepções de natureza da
Química veiculadas pelos docentes. Assim,

As discussões com respeito ao ensino de Química não devem unicamente se
preocupar com a construção de novas metodologias de ensino, mas também
com o questionamento da tessitura epistemológica dos conceitos que
transmite, a fim de não ensinarmos conceitos do século XX ainda imbuídos
do espírito da ciência do século XIX e, desafio ainda maior, conseguirmos
ensinar conceitos do século XIX dentro do espírito científico do século XX.
E certamente o primeiro passo para isso está em nós, professores,
ensinarmos ao nosso aluno uma ciência aberta, sempre pronta a sofrer
retificações, nunca um bloco monolítico de verdades eternas. (LOPES, 1994,
p.341).

Dada a importância que têm na condução das práticas e decisões curriculares, as
questões epistemológicas, no âmbito do ensino e formação do licenciando em Química,
devem constituir um espaço privilegiado no currículo. Refletindo sobre a predominância de
concepções empiristas de natureza da Química entre docentes e estudantes de um curso de
licenciatura em Química, Lobo (2004) entende que tais visões associam-se a uma cultura
manipulativa, herdada de uma forte tradição de pesquisa em Química Analítica. Encontrando
relações entre concepções epistemológicas e práticas pedagógicas entre os docentes dessa
instituição, a pesquisadora percebeu que posturas epistemológicas empiristas resvalam para
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mecanicamente tarefas previamente estabelecidas, enquanto que posturas realistas, ao
considerarem a existência da realidade independentemente do observador, tendem a
minimizar a ação do estudante no processo de aprendizagem ao adotar uma prática
pedagógica de transmissão de conhecimentos.
Considerando a enorme relevância de tais questões para a formação do professor de
Química, uma vez que são decisivas para o processo de mediação didática, Lobo (2004, p. 8485), sublinha que:

A transformação do conhecimento químico em conhecimento escolar
(processo de extrema complexidade), pressupõe que o professor tenha, não
apenas o domínio do conteúdo específico de Química (conhecimento
químico) , como, também, da estrutura dessa ciência, dos seus métodos de
investigação, da validade de suas teorias e dos contextos de descoberta e
justificação. O conhecimento de aspectos internalistas da ciência que ensina,
além de promover uma visão adequada do empreendimento científico, do
caráter provisório das suas teorias, da importância da teoria para a
observação dos fenômenos e das rupturas paradigmáticas necessárias à sua
evolução, contribui para o adequado planejamento das atividades didáticas
do professor e para a superação dos obstáculos observados nas aulas de
ciências, decorrentes, na maior parte das vezes, da distância entre o
conhecimento científico e o senso comum, conhecimento com racionalidade
tão diferentes.

Nessa direção, os licenciandos em Química, possíveis docentes do nível médio de
ensino, devem construir, ao longo de sua formação, a compreensão de fenômeno químico,
como uma transformação produzida, programada e construída pela via teórico-experimental
(LOPES, 1995, 1996). Para tanto, é importante que as concepções epistemológicas dos
docentes formadores de cursos de Licenciatura em Química estejam associadas a um
entendimento de que, nos dias de hoje,
Os cientistas já não são meros contempladores da natureza, aqueles e
aquelas que estudam os fenômenos dados pela natureza. Hoje em dia,
cientistas constroem fenômenos que sequer existem naturalmente,
transcendendo ao objeto dado. Isso é facilmente constatado na química:
químicos
produzem substâncias
sintéticas
com propriedades
completamente novas, constroem moléculas com características
apropriadas a determinados fins. Esse processo de construção se faz por
uma dupla via, instrumental e teórica: há um instrumento mediando a
relação sujeito-objeto e uma teoria capaz de permitir a compreensão do
fenômeno e do instrumento (LOPES, 1995, p.7).
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2.2 FILOSOFIA DA QUÍMICA
Em 1997, a revista de Filosofia das Ciências Synthese, registrava o nascimento da
Filosofia da Química como uma subdisciplina da Filosofia das Ciências. Nesse mesmo ano,
foi estabelecida a International Society for the Philosophy of Chemistry. Não obstante, desde
o final da década de 1980, grupos constituídos por químicos, filósofos e historiadores
trabalhavam regularmente nos EUA e em diversos países europeus como parte de um
processo de afirmação da Filosofia da Química como campo legítimo de investigação
filosófica (LABARCA; BEJARANO; EICHLER, 2013).
A Filosofia das Ciências do Século XX, especialmente aquela de tradição anglo- saxã,
praticamente ignorou os problemas filosóficos da Química. Comte, Popper, Kuhn, Lakatos e
Feyerabend, consideraram a Física como emérito modelo de ciência natural no âmbito das
reflexões da Filosofia das Ciências. Ribeiro (2014, p. 38), por sua vez, entende ser “estranho o
pouco diálogo entre químicos e filósofos durante o século XX, bem como é estranho que tão
poucos químicos se preocupem em refletir sobre sua própria disciplina.” Tomasi (1999)
entende que estes comportamentos estão relacionados ao confinamento da química nestes dois
últimos séculos, em uma estrutura metodológica extremamente útil e eficiente.
Mesmo hoje, com o campo da Filosofia da Química plenamente estabelecido, as
discussões em torno do denominado “problema da redução” – associadas a considerações que
remetem a um entendimento da Física como ciência “fundamental”, cujo conhecimento
representaria a essência da realidade, restando à Química o papel de disciplina meramente
“fenomenológica” na medida em que apenas descreveria a realidade tal como se apresenta –
constituem a temática de maior maturidade nesta área. A despeito disso, problemas ligados ao
conceito de estrutura molecular, orbital atômico, ligação química e aos fundamentos da tabela
periódica vêm ganhando cada vez maior relevância no seio da Filosofia da Química
(LABARCA; BEJARANO; EICHLER, 2013).

2.2.1 A COMPLEXIDADE DA FENOMENOLOGIA QUÍMICA
A fenomenologia química para muitos filósofos da Química deve ser compreendida no
âmbito de uma dimensão bastante abrangente, considerando sua eminente pluralidade que se
encontra para além do fato da ausência de unidade da teoria em que se baseia a
conceitualização da química (LOMBARDI, 2012; LABARCA; LOMBARDI, 2005;
RIBEIRO; COSTA-PEREIRA, 2012; RIBEIRO; SILVA; BEJARANO, 2014). “Falar de
química como um campo unificado obscurece a pluralidade de métodos e tradições históricas
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e objetivos científicos deste campo, bem como as variedades de projetos interdisciplinares que
os químicos trabalham.” (SCHUMMER, 1998).
No livro “O pluralismo coerente da química contemporânea” (BACHELARD, 2009),
exclusivamente sobre filosofia química, traduzido para o português em 2009 e não muito
usual mesmo para alguns estudiosos de Bachelard, o autor estabelece reflexões sobre tal
pluralismo da química. Este e a dimensão relacional constituem-se em dois aspectos
selecionados pelo autor para caracterizar o que denominou como o racionalismo nãolavoisieriano da química contemporânea. (BENSAUDE- VINCENT, 2008; RIBEIRO, 2014).
Para Bachelard (1990, p. 74), “conhece-se claramente aquilo que se conhece grosseiramente.
Se se pretende conhecer distintamente, o conhecimento pluraliza-se, o núcleo unitário do
conceito explode.”
A Filosofia da Química entende a química como uma ciência fortemente inscrita em
esquemas classificatórios, pensamentos diagramáticos, simbólicos, processuais, heurísticos,
caracterizados pela razão prática, ao mesmo tempo em que, influenciada por valores estéticos,
tem na criação, inovação e na dependência dos instrumentos e técnicas elementos que a
complexificam intensamente. Segundo Ribeiro (2014), a química constitui-se em um campo
científico marcadamente inscrito nas tensões entre ciência/técnica, academia/indústria,
natural/artificial, útil/risco, além das grandes tensões filosóficas, micro/macro, parte/todo,
contínuo/descontínuo, substância/processos, conceito/empiria, nomotético/ideográfico.
Dessa forma, para Ribeiro, Silva e Bejarano (2014), esse pluralismo constitutivo
(RIBEIRO; COSTA PEREIRA, 2012), ontológico (BACHELARD, 2009), metodológico
(SCHUMMER, 1997, 2006), epistemológico (BACHELARD, 2009) e axiológico (KOVAC,
2002), perpassado por uma fenomenologia inscrita em complexas relações ontológicas,
mobiliza simultaneamente: variados atores e contextos; variados estilos de pensamento;
variados recursos cognitivos (HARRÉ, 2005; GILBERT, 2009; TALANQUER, 2005;
HOFFMANN, 2003); variados valores pessoais e culturais envolvendo a categorização dos
tipos naturais, relacionalidade, recursividade, lógica relacional e mereológica e uma relação
constitutiva com os instrumentos de medida.
2.2.1.1 Domínios da práxis química
Segundo Ribeiro (2014), a característica interdisciplinar da investigação em química
tem sido reiterada pela literatura (SCHUMMER, 2006). Nesse sentido, Sjöström (2006)
salienta que os campos tradicionais da Química, como Analítica, Físico-química e Orgânica,
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foram alterados depois dos anos 1950: para este autor, ao longo das décadas de 1950 e de
1970, com a ocorrência dos respectivos processos de fisificação e bioficação, além de passar
por uma revolução instrumental, a química adquire um caráter de ciência de serviço,
transformando-se assim de ciência acadêmica em ciência pós-acadêmica e interdisciplinar.
A multicontextualidade da química é uma outra categoria bastante identificada pelos
pesquisadores. A filosofia da ciência convencional dava atenção ao contexto de justificativa e
negligenciava os outros (descoberta, aplicação e educação). Na química, estes três contextos
ganham grande expressividade: contexto da descoberta; contexto de aplicação e o contexto da
educação. (RIBEIRO, 2014).
Enquanto os filósofos da física exploram o contexto de justificativa, os filósofos da
química exploram o contexto de descoberta pois entendem que os químicos, ao mesmo tempo
que lidam com estruturas ordenadas como moléculas e cristais, lidam bastante com criações,
principalmente nas sínteses químicas. Deste modo, a filosofia da química centra suas análises
na afinidade, coesão, a arquitetura, atração, harmonia e estética (BENFEY, 2000;
SCHUMMER, 2006; HOFFMAN 2007). Além de criativa, a química é também uma ciência
amparada por um contexto de aplicação, em que os químicos, bastante próximos do
experimento, realizam um trabalho simultaneamente artesanal e acadêmico. Tal dimensão
prática possibilita aos conceitos químicos um enorme ganho de significado (IZQUIERDOAYMERICH; ADÚRIZ- BRAVO, 2003; KOVAC, 2002; RIBEIRO, 2014).
O contexto da educação é bastante sublinhado por Seco, Alvarez e Sales (2008), os
quais consideram que o desenvolvimento da química origina-se de uma atitude pedagógica;
um pensamento semelhante ao de Bachelard que defende que a química progride por ideias
sistemáticas. A tese da centralidade do contexto educativo no crescimento da química é
também defendida por Izquierdo-Aymerich (2012). Para esta autora, a química tem origens
didáticas, tendo sido criada para ser ensinada.
2.2.1.2 A noção de natureza em química
Para Schummer (2003) existem três tipos de noção de natureza em química: a estática,
a teleológica e a dinâmica. A noção estática, associando a ideia de natural a uma essência
original, derivada do ato de criação, considerava a arte como uma dimensão do artificial. A
visão teleológica está associada à visão aristotélica do movimento, princípio motor, de cada
ser em direção a um estado de perfeição. Nessa interpretação, a alquimia corresponde a uma
imitação da natureza, a uma emulação da natureza. (RIBEIRO, 2014).
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Ribeiro (2014) entende que do século XVIII emergiria uma concepção dinâmica de
natureza, em que o natural e o artificial não mais estariam em contraposição. Segundo Bernal
e Daza (2010), a tabela das afinidades de Geoffroy contribuiu para o fortalecimento dessa
noção dinâmica de natureza, na medida em que ofereceria o modelo de arranjo das reações
químicas da época bem como a possibilidade de previsão de outras: a matéria passaria, assim,
a ser compreendida pela ideia de relação e pela possibilidade de criação e destruição.
Bachelard (1978), por sua vez, a partir de um entendimento do fenômeno natural como
intrinsecamente mais pobre que o fenômeno artificial, considera que a construção fenomênica,
realizada pelo químico em seus laboratórios, desenvolve-se numa espécie de esfera de
proteção contra toda a perturbação irracional, que, para o filósofo, permeia o real natural. Em
defesa intensa do caráter fenomenotécnico, aplicado, do real científico, o epistemólogo (1978,
p.5) sublinha:

A realização de um programa racional de experiência determina uma
realidade experimental sem irracionalidade. {...} o fenômeno ordenado é
mais rico que o fenômeno natural.{...} O fenômeno realizado deve ser
protegido contra toda a perturbação irracional. O racionalismo que nós
defendemos fará assim face à polêmica que se apóia no irracionalismo
insondável do fenômeno para afirmar uma realidade. Para o racionalismo
científico, a aplicação não é uma derrota, um compromisso. Ele quer aplicarse. Se se aplica mal, modifica-se. Não nega por isso seus princípios,
dialetiza-os.

Nesse sentido, a natureza é também compreendida por Bachelard como um real que
em si é pleno de irracionalidades. Daí, a necessidade premente do químico, em seu labor,
construir realidades objetivamente racionais, eliminando irracionalidades que remetem ao
natural dado, imerso em um processo de objetivação racional de um real. Um real que,
mediante a aplicação simultaneamente técnica e racional adquire contornos noumênicos
amplamente ricos. O químico, para Bachelard (1978, p.37) “só compreende a substância
química quando constrói nela, através do pensamento, ligações íntimas. Mas já não se trata de
uma construção de homo faber, somatório de gestos; trata-se sim de uma construção coerente,
limitada por numerosas interdições.”
Entendendo o conceito bachelardiano de fenomenotecnia como uma notável categoria
mediadora entre a natureza e a cultura, Barbosa ( 2010, p.91), célebre intérprete de Bachelard,
aponta que:
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O fenômeno natural não mais se apresenta como aquele que pode ser
observado pelos sentidos, mas esse fenômeno é produto de aparelhos, é
produto de técnicas altamente elaboradas, passando então a ser um
fenomenotécnico. Os elementos infinitesimais, que só podem ser vistos
através de aparelhos, têm uma função que não pode ser comparada à dos
fenômenos naturais observados; a sua lógica e o seu funcionamento diferem
completamente um do outro. {...} O fenômeno natural que se apresenta
como produção cultural torna tênue a diferença entre natureza e cultura{...}.

2.2.1.3 Estilos de pensamento químico: realismo operativo, fenomenotecnia,
tecnoquímica
Amparada por uma específica análise da história da Química, Bensaude-Vincent
(2008) considera o debate entre positivismo ou realismo bastante inadequado para uma
compreensão do estilo de pensamento químico uma vez que os químicos não objetivam
representar a estrutura da realidade material (RIBEIRO, 2014). Assim, para esta pesquisadora
francesa,

negações

do

estatuto

ontológico

de

determinadas

entidades

químicas

necessariamente não inserem a Química nos limites de uma ontologia positivista.
The chemists’ beings are implicitly described in terms of structures,
properties and functions. Molecular structures are above all conditions of
properties, which themselves are viewed as dispositions for desired or
undesired performances. While chemists do not care for matter, they are
looking for materials, i.e., substances useful for something. (BENSAUDEVINCENT, 2008, p.5).

Afim de bem caracterizar todo este complexo estilo de pensamento e fazer químico,
Bensaude-Vincent (2008) entende ser o termo realismo operacional ou operativo como
bastante apropriado. Nesse sentido, os elétrons, para a autora, seriam menos noções
explicativas utilizadas pelos químicos do que instrumentos para agir sobre ou criar
fenômenos, numa ação eminentemente operativa. Refletindo sobre o trabalho dos químicos e
o estatuto ontológico das entidades químicas, Bensaude- Vincent (2008, p.6) sublinha: “they
believe in the reality of entities, which allow them to operate on the outside world or to be
affected by it. The material world is a theater for operations; the entities underlying
observable macroscopic phenomena are above all agencies.”
Em um estudo cientométrico da produção química, Shummer (1997) indaga sobre os
objetivos e os tipos da investigação em química, concluindo que as sínteses de novas
substâncias químicas e a busca pelo aperfeiçoamento das capacidades sintéticas constituem-se
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na principal atividade experimental desenvolvida pelos químicos nos últimos 200 anos. As
sínteses químicas ao introduzirem novas substâncias na complexa rede de relações do
conhecimento químico, introduzem também novas e imprevisíveis propriedades e situações.
(RIBEIRO, 2014). Entendemos, junto com Bachelard (1990, 2009), que as substâncias
químicas são claramente redefinidas pelas suas intrínsecas propriedades, bem como pelas
disposições que adquirem em circunstâncias específicas. Dessa forma, a arte química da
síntese ao obter proveito de todo o espectro de qualidades, opera colocando moléculas em
ação.
Para Bensaude- Vincent (2009), séculos de práticas químicas aliadas a um conjunto de
padrões de comportamento específicos podem ser caracterizados em termos de regras
epistemológicas e éticas: elementos como cuidado, utilidade, eficiência foram muito
valorizados por uma prática que pouco tem se destinado a desvelar uma espécie de real
subjacente a macrofenômenos. Para esta pesquisadora, a Química, ao contrário, imersa em seu
realismo operativo, ao lidar com uma “selva” de moléculas, se esforça para tirar proveito de
suas disposições.
A química antecipa a caracterização atual da ciência, assinalada por um realismo
operativo, uma epistemologia do aprender fazendo, uma metaquímica orientadora da sua
prática. Assim, não tem como valores fundamentais as verdades de suas construções, a
explicação última da realidade, mas a possibilidade de suas representações (KOVAC, 2002;
NORDMANN, 2006; BENSAUDE- VINCENT, 2009; RIBEIRO, 2014). Para Nordmann
(2006), orientado pela química, Bachelard é o primeiro a erigir o conceito de metaquímica ao
formular um conceito dinâmico de substância: enquanto a metafísica se caracteriza por definir
as condições de possibilidade da pesquisa científica, a metaquímica constituiria-se numa
instância de orientação da prática científica; prática esta amplamente vinculada à uma relação
dialética entre conceito e empiria, entre conceito e imagem, entre o signo e significado
(RIBEIRO, 2014).
Nesse sentido, as práticas em química não são feitas para testar hipóteses teóricas
(CALDIN,1961).Concordando com Hoffmann (1993, 2007), Ribeiro, Silva e Bejarano (2014)
entendem que os químicos não usam a mediação dos instrumentos para entender o fenômeno
natural, como fazem os físicos, mas, concebendo a teoria como narrativas de experimentos,
fazem história enquanto criam moléculas. “The measurements are willed, to achieve a
transformation. There are no alternative hypotheses, just one developing narrative. There are
further experiments{…} but they are more in the context of building a coherent story{…}.” (
HOFFMANN, 2007, p.324). Para Bachelard (2009, p. 54), o fenômeno químico é um
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fenômeno provocado, e esse caráter de ciência artificial é muito profundo, pois nas pesquisas
da química moderna é a própria substância que dever ser de certo modo suscitada.
Principalmente no contexto das análises e sínteses químicas, por vivenciar uma relação
dialética e simbiótica entre ciência e tecnologia, entre empiria e representação, não é possível
discernir uma diferença entre a Química enquanto ciência e enquanto técnica. Assim,
desenvolvendo o entendimento da Química como uma tecnociência, autores como Shummer
(1997), Stokes (1997), Ziman (1984, 1999, 2000), Kovac (2001),Chamizo (2012) e BensaudeVincent (2009, 2010) consideram a que a Química constitui-se em exemplo de um
conhecimento e prática que oscila entre as dimensões industrial, acadêmica, tecnológica e
artística (RIBEIRO, 2014).
Assim, uma tecnociência prioriza a realização de ações que buscam criar substâncias,
entendendo que não existem substâncias sem uma ação criativa. Elas não são apenas o
resultado de uma intencional ação humana, mas também uma construção de significados
plenamente inserida num dado contexto histórico- cultural. A principal forma de
conhecimento dos químicos é propiciada por ações construtivas; e com estas aumenta-se a
complexidade do mundo. Desta maneira, a química deve ser entendida como uma
tecnociência, particularmente uma tecnociência sintética na acepção pickstoniana: uma
tecnoquímica (CHAMIZO, 2012). “The essence of chemistry is not only to discover but to
invent and, above all, to create. {…}The score of chemistry is not only to be played but to be
composed!” (LEHN, 1995, p. 206).
Segundo Ribeiro (2014), para Bensaude-Vincent (2009), boa parte da história da
química sendo sobre separação e purificação de substâncias – atividade em que há uma
enorme relação com os critérios de pureza–, em alguma medida, relaciona-se com o fato desta
ciência ter se construído como tão dependente dos avanços experimentais e instrumentais, os
quais, de modo profundo, vêm redefinindo a sua cientificidade ao longo do tempo. Assim, em
Química, há o que Bachelard entende tratar-se de uma fenomenotecnia, uma relação dialética
entre o instrumento e o conceito, ação e conhecimento, que, para Ribeiro (2014), antecipa a
natureza tecnocientífica da ciência atual.
Da mesma forma, Bensaude- Vincent (2008) entende que o conceito bachelardiano de
fenomenotecnia é uma antecipação da prática química, da imagem tecnocientífica de uma
ciência atual, onde a nanotecnologia constitui-se em exemplo de um conhecimento
instrumentalmente elaborado. O químico, para esta eminente pesquisadora, em sua incessante
busca de construir coisas, operando ativamente sobre a realidade, constrói e se utiliza de
instrumentos: estruturas originalmente fundamentais tanto para sua prática experimental como
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para sua prática intelectual, o que acaba por conferir a tais práticas uma dimensão
originalmente artística.
Segundo Ribeiro (2014), a filosofia dos instrumentos até a década de 1930 era
caracterizada apenas pela problematização bachelardiana da fenomenotécnica. Somente após
a década de 1990 problematizam-se de um modo mais amplo e profundo as tecnociências,
ocorrendo um ressurgimento da filosofia do experimento, dos instrumentos e da tecnologia.
Ou seja, até os anos 1980, o experimento e os instrumentos eram ignorados pela filosofia da
ciência tradicional. Na década de 1970 e na década de 1980, Tomas Kuhn problematizara o
investimento no estudo da prática científica e a Escola de Edimburgo buscava compreender o
fenômeno científico como um tecno-produto (BAIRD, 1993).
Pesquisas sobre a localização e papel dos instrumentos na prática química foram bem
apresentados e detalhados por Ribeiro (2014): a intervenção química por meio da
instrumentação no estudo da natureza das partículas (ROTHBART; SCHERER, 1997); a
interdependência entre instrumentação e especiação química (ROTHBART, 1993, 1999,
2002); desenvolvimento de uma filosofia dos instrumentos como uma forma materialista do
conhecimento (BAIRD, 2000, 2004), bastante semelhante ao entendimento bachelardiano do
instrumento como uma teoria materializada; análises da discrepância entre as aproximações
operacionais usadas nos laboratórios e os modelos usados na teoria, compondo duas
epistemologias e metodologias diferentes (TOMASI, 1999).
Concordamos com Ribeiro (2014) que há uma forte relação entre a identidade química
e os instrumentos de medida. A química, enquanto prática e enquanto conhecimento, somente
será adequadamente compreendida do ponto de vista ontológico e epistemológico se inscrita
em um contexto filosófico da filosofia da técnica, da tecnologia, dos instrumentos e do
experimento: enquanto realismo operativo, enquanto fenomenotecnia, enquanto tecnoquímica
(ROTHBART, 1993, 1999, 2002, 2007). Além disso, tal caráter antropicamente construtor
desta ciência aliado ao dinamismo subjacente, pode, como frisa Hoffmann (2007), oferecer
enormes contribuições não somente à filosofia da química, mas também à filosofia da ciência.

I think that philosophy has something to learn from my truly anthropic
science, theone with synthesis at its center. That science is in the middle, but
the middle — be it for human beings or molecules—is never static. Oh, it
may seem quiet, but it is tensed, a perturbable balance of polarities: of
natural/unnatural, macro/micro, pure/impure, harm/benefit, the same/not the
same, of trust/doubt. Things change. Quiescent, they can be willed to
change. They, we must change. (HOFFMANN, 2007, p.336).
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2.2.2 A FILOSOFIA DA QUÍMICA E A EDUCAÇÃO QUÍMICA
Considerando as ligações entre a Filosofia da Química e a Educação Química,
Labarca, Bejarano e Eichler (2013) entendem que reflexões sobre a natureza do conhecimento
químico contribuem para a aprendizagem de conceitos químicos. Dessa forma, desejam que
os avanços na investigação de diferentes e atuais tópicos na Filosofia da Química sejam
utilizados em atividades de formação de professores a fim de que os docentes desenvolvam
uma concepção epistemológica mais profunda da Química.
Ribeiro (2008), por sua vez, entende que as discussões em Filosofia da Química
podem auxiliar os docentes na elucidação e clarificação de problemas básicos na Educação
Química situados nas dimensões: ontológica, onde se inserem níveis de realidade, descrição,
caracterização e instanciação dos entes químicos;

epistemológica,

a qual almeja a

caracterização da natureza e especificidade da explicação química; e a heurísticometodológica, em que estão inseridas tanto as relações de superveniência, da ordem macromicro, como o essencial papel dos modelos para as interpretações químicas e as mediações
didáticas. Para Ribeiro (2014, p. 35), “o debate da filosofia da química constitui um campo
disciplinar com elementos intrínsecos em relação aos quais o currículo de química, e
principalmente de formação de professores em química, deve tomar partido”.
Todavia, é necessário ressaltar que, em grande parte, as discussões epistemológicas
nos cursos de formação inicial e continuada de professores de Química são abordadas
fundamentando-se em filósofos – como Kuhn, Lakatos, Popper e Feyerabend – cujas obras
foram construídas tendo a Física como modelo de ciência natural. A Ciência Química impõe
uma agenda de discussão no âmbito dos programas de formação inicial e continuada de
docentes de Química que é própria da Filosofia da Química, o que inclui uma ampla
variedade de eixos temáticos que vão desde o estatuto das leis e teorias químicas a tópicos
metodológicos como experimentação, instrumentação e síntese química (LABARCA;
BEJARANO; EICHLER, 2013).

2.2.3 BACHELARD: UM FILÓSOFO DA QUÍMICA?
Um dos autores mais trabalhados pela comunidade de ensino de ciências e de
química no Brasil, o epistemólogo Gaston Bachelard possui uma obra que inclui livros
essencialmente dedicados a análises epistemológicas da Química, como O Materialismo
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Racional e O Pluralismo Coerente da Química Moderna. Assim, faz-se necessário pensar mais
detalhadamente a contribuição de Gaston Bachelard como um autêntico filósofo da química
visto que, mesmo quando utilizado como referência na educação química ou abordado na
filosofia da ciência, a obra bachelardiana tem sido considerada a partir da sua contribuição
para a física. Não obstante este fato, acreditamos que este filósofo pode oferecer à Educação
Química, às pesquisas nessa área significativas contribuições desde que se considere o
epistemólogo francês também como um filósofo da química (RIBEIRO; SILVA;
BEJARANO, 2014).
A história de vida de Bachelard mostra sua preocupação constante com as
questões referentes ao ensino de Ciências e à Educação, de modo geral,
embora não tenha deixado obras específicas sobre este tema. Sua trajetória
como professor de Química e Física do ensino secundário levou - o a situar
essa ciências dentro do debate filosófico, colocando-se contra as
perspectivas dos filósofos de sua época como contra a ausência de uma
reflexão metafísica no trabalho dos cientistas. (LOBO, 2008, p.90).

Para essa pesquisa, que objetiva compreender as concepções de fenômeno químico
dos professores formadores e pós- graduandos, o filósofo Bachelard apresenta-se como o
referencial teórico escolhido, uma vez que, dentre outros aspectos essencialmente relevantes,
de seu pensamento se depreende a compreensão de que o fazer científico contemporâneo se
constitui em uma construção racional de fenômenos, uma fenomenotecnia, visto que mediada
por instrumentos científicos que nada mais são do que teorias materializadas.
A ideia de construção do objeto científico consiste na afirmação de que não
há nem sujeito nem objeto previamente constituídos, sendo ambos
construídos ao longo do processo cognoscente. Para Bachelard, a ciência de
hoje não tem mais como objetivo a descoberta de fenômenos ou a descrição
de leis; sua meta é formular organizações racionais que sejam tecnicamente
realizáveis. A ideia de construção rompeu com a noção de dado, mostrando
que na ciência contemporânea o que se chamava dado já é um resultado
obtido através do diálogo entre razão e experiência (BULCÃO, 2009, p.23).

A constatação da existência de um novo espírito científico e a consequente percepção
da necessidade de uma nova filosofia da ciência são elementos básicos na constituição de uma
perspectiva epistemológica que, Bachelard, denominando como “uma filosofia do não”,
contrapõe às concepções filosóficas vigentes no final do século XIX e início do século XX:
espiritualismo, realismo meyersoniano e positivismo comteano. Estas epistemologias
mostravam-se inadequadas, uma vez que, para o filósofo francês, não seriam expressões dos
novos rumos assumidos pela ciência. (BARBOSA; BULCÃO, 2004).
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O espiritualismo, ao exaltar a liberdade do espírito humano e a possibilidade de
obtenção de conhecimento do mundo natural a partir da experiência cotidiana, reforçava teses
metafísicas compreendidas a partir dos a priori da razão. Por outro lado, o realismo
meyersoniano, assumindo um caráter explicitamente ontológico em sua busca de expressão da
realidade natural, ignora o caráter técnico-construtivo da ciência contemporânea. Já o
positivismo comteano, tributário de uma fenomenologia naturalista, reconhecendo, no que
Comte denomina como estado positivo, uma prevalência da experiência sobre a teoria, limita
o desenvolvimento do conhecimento científico à observação dos fatos e descoberta de leis,
mostrando desconhecer tanto o papel da abstração como o caráter inventivo deste saber
contemporâneo. (BARBOSA; BULCÃO, 2004).

Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a
impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o
destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para
preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do
raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações
invariáveis de sucessão e de similitude. A explicação dos fatos, reduzida
então a seus termos reais, se resume de agora em diante na ligação
estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais,
cujo número o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir.
(COMTE, 1991, p.4).

Bachelard (1977, 1978), num esforço de compreensão da natureza epistemológica da
ciência contemporânea, assinala a existência, no interior desta, de um movimento de
realização do racional, em que a experiência científica é uma razão confirmada e as condições
experimentais funcionam como condições de experimentação. A relevância da realidade
imediata para a ciência contemporânea pode ser verificada na medida em que, como pretexto
de pensamento científico, sugere realizações técnicas: assim, deve-se entender o real
científico, um real essencialmente construído, no âmbito de um realismo de segunda posição,
pois se trata “dum realismo em reação contra a realidade habitual, em polêmica contra o
imediato, dum realismo feito de razão realizada, de razão experimentada.” (BACHELARD,
1978, p. 93).
Tal realismo técnico – ou realismo operativo, para Bensaude- Vincent – é
exemplificado pelo processo de separação dos isótopos no espectroscópio de massa: faz-se
necessário produzir tecnicamente as trajetórias que permitirão esta separação. Tais trajetórias
não existem na natureza. Por sua vez, as possibilidades de construção de uma reação química
se encontram incluídas num programa teórico de realização, onde o químico, em sua
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fenomenotécnica, constrói uma ordem artificial sobre a natureza, na medida em que possui a
capacidade de sintetizar substâncias que tenham as propriedades que lhe interessam no
momento (LOPES, 1996). “Para um químico que acaba de realizar uma síntese, a substância
química deve ser assimilada àquilo que se conhece dela, àquilo que se construiu com base em
concepções teóricas prévias.” (BACHELARD, 1978, p.33). E “uma experiência não pode ser
uma experiência bem feita senão sendo completa, o que só se dá com uma experiência
precedida dum projeto teórico bem estudado a partir de uma teoria acabada.” (
BACHELARD, 1978, p.95).
Reconhecendo que a ciência contemporânea não pode ser compreendida por uma
única filosofia em particular, Bachelard (1978) introduz a noção de perfis epistemológicos,
sugerindo que somente uma análise filosófica espectral – no seio da qual se inserem como
bandas do espectro nocional perspectivas filosóficas como o realismo, racionalismo clássico,
racionalismo complexo e racionalismo dialético – poderia determinar o modo pelo qual essas
diversas filosofias reagem ao nível de um determinado conhecimento objetivo.

Para caracterizar a filosofia das ciências seremos então conduzidos a um
pluralismo filosófico, o único capaz de informar os elementos tão diversos
da experiência e da teoria, elementos estes tão diferentes no seu grau de
maturidade filosófica. Definiremos a filosofia das ciências como uma
filosofia dispersa, como uma filosofia distribuída. Inversamente, o
pensamento científico surgir-nos-á como um método de dispersão bem
ordenado, como um método de análise aprofundada, para os diversos
filosofemas maciçamente agrupados nos sistemas filosóficos. {...} Os
diferentes problemas do pensamento científico deveriam pois receber
diferentes coeficientes filosóficos. Em particular, o grau de realismo e de
racionalismo não seria o mesmo para todas as noções. É pois ao nível de
cada noção que, em nossa opinião, se colocariam as tarefas precisas da
filosofia das ciências. Cada hipótese, cada problema, cada experiência, cada
equação reclamaria sua filosofia. (BACHELARD, 1978, p. 8-9).

A produção de conhecimentos sem os devidos questionamentos propicia a
incrustação de obstáculos epistemológicos: “Um fato mal-interpretado por uma época
permanece, para o historiador, um fato. Para o epistemólogo, é um obstáculo, um contrapensamento” (BACHELARD, 1996, p.15). Assim, os obstáculos epistemológicos são
definidos pelo filósofo francês como causas de inércia, estagnação e regressão que surgem no
interior do processo de construção do conhecimento científico, uma vez que “o ato de
conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal47

estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização”
(BACHELARD, 1996, p.11).
Compreendendo que, historicamente, a superação dos obstáculos epistemológicos
ocorre no sentido de uma descontinuidade, a epistemologia bachelardiana investe contra uma
prática descritivista que considera o saber de certa época como necessariamente a preparação
de um saber posterior, propondo que a tarefa da História das Ciências é revelar como novas
teorias superam, negando, teorias antigas (BERTOCHE, 2006; OLIVEIRA, 1995).
Bachelard (1990, 2006, 2009) – inserindo, de modo todo especial, a Química em suas
reflexões epistemológicas – considera como exemplo não menos importante de obstáculo
epistemológico crer na possibilidade de obtenção de um conhecimento científico claro a partir
de primeiras impressões, sensações e experiências. Esse apego ao imediatamente observável,
como se fosse possível, antes e acima de qualquer crítica, receber diretamente de um dado
explícito, uniforme e estável as suas lições é uma posição característica de um realismo
ingênuo (LOBO, 2004). Para Bachelard (2009, p.34),
{...} quando se acompanha a ciência nos esforços que a constituem, percebese que ela só progride por meio de uma crítica muito firme e cautelosa das
sensações imediatas. Em Química, a segunda idéia é sempre a melhor. É
preciso descartar as qualidades imediatas. {...} Em suma, o químico
moderno capta a substância ao término da experiência.

“Assim, não há continuidade, mas ruptura entre a simples observação dos fenômenos
do mundo e o conhecimento científico”. (BERTOCHE, 2006, p.26). A observação científica,
longe de ser neutra, é parte essencial de um processo racional que se realiza no âmbito
laboratorial, uma vez que, norteada por projetos teóricos de objetivação, transcende o
imediato, contribuindo assim para que as construções, desconstruções e reconstruções do real
se constituam. Daí o caráter polêmico do conhecimento científico contemporâneo, que para
Bachelard se torna ainda mais claro quando se busca entender a relevância dos instrumentos
no interior da observação e experimentação científica, dada a necessidade de que
o fenômeno seja triado, filtrado, depurado, fundido no molde dos
instrumentos, produzido no plano dos instrumentos. Ora, os instrumentos
não são outra coisa senão teorias materializadas. Isso decorre dos fenômenos
que levam consigo por todos os lados a marca teórica. (BACHELARD,
1978, p.96).

Um conhecimento que se elabora no decurso da prática parece ser uma das principais
características da natureza da Química contemporânea. O conhecimento químico
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contemporâneo, diferentemente do senso comum e até de outros conhecimentos científicos, é
compreendido no seio de uma ontologia técnica (BACHELARD, 1990). Mesmo a pureza de
uma substância é percebida como um processo de construção técnica. “Já que a substância
está dada, naturalmente dada, não é pura. Será pura quando a técnica a tiver purificado.”
(BACHELARD, 1990, p.99).
O químico contemporâneo, ao entrar no laboratório, não se satisfaz com o real dado,
com o fenômeno natural. Diferentemente dos físicos, que utilizam de modo significativo os
instrumentos como mediadores de um entendimento da natureza, visando testar hipóteses
teóricas, os químicos, imersos num processo de objetivação, constroem a objetividade, criam
moléculas, mediante o emprego racional de técnicas e métodos (RIBEIRO; SILVA;
BEJARANO, 2014). Assim, rejeitando as primeiras intuições derivadas da observação da
natureza, se envolvem num mundo recomeçado, fenomenotecnicamente estruturado,
denominado real científico (BACHELARD, 1990; LOPES, 1996; BERTOCHE, 2006;
BULCÃO, 2009).
Eis, então, a tese filosófica que iremos defender: o espírito científico tem de
se formar contra a Natureza, contra aquilo que, em nós e fora de nós, é o
impulso e a instrução da Natureza, contra o entusiasmo natural, contra o
facto colorido e variado. O espírito científico tem de se formar deformandose. Perante a Natureza, ele não pode instruir-se senão purificando as
substâncias naturais e ordenando os fenômenos misturados. (
BACHELARD, 2006, p.170).

As críticas bachelardianas às concepções empiristas e realistas de ciência dos
cientistas e a sua preocupação em relação à necessidade de reflexão filosófica sobre a prática
científica contemporânea – resultante de conhecimentos construídos a partir da razão e da
empiria, num movimento definido pelo filósofo como racionalismo aplicado – assume real
importância para a educação química, para a filosofia da química e para esta pesquisa sobre
concepções de fenômeno químico, visto que tais críticas indicam a existência de obstáculos
epistemológicos realistas que “não podem traduzir o caráter dinâmico do pensamento
científico contemporâneo, no qual o empirismo e o racionalismo estão totalmente imbricados”
(LOBO, 2007, p.90). Os significados relacionados a conhecimentos específicos não podem
ser concebidos como exclusivamente objetivos ou subjetivos (CROTTY, 1998), mas como
uma construção que compreende tanto a sua pluralidade quanto suas relações.
Assim sendo, ao meditar a ação científica, percebe-se que o realismo e o
racionalismo permutam sem fim seus pareceres. Nem um nem outro
isoladamente é suficiente para constituir a prova científica; {...} não há lugar
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para uma intuição do fenômeno que revelasse de uma só vez os fundamentos
do real; tampouco há lugar para uma convicção racional – absoluta e
definitiva – que impusesse categorias fundamentais aos nossos métodos de
pesquisas experimentais. Existe aí uma razão de novidade metodológica que
teremos de trazer à luz; as relações entre a teoria e a experiência são de tal
modo estreitas que nenhum método, seja experimental seja racional, está
seguro de manter seu valor.{...} É portanto, na encruzilhada dos caminhos
que o epistemólogo deve colocar-se: entre o realismo e o racionalismo. É aí
que ele pode apreender o novo dinamismo dessas filosofias contrárias, o
duplo movimento pelo qual a ciência simplifica o real e complica a razão. (
BACHELARD, 1978, p. 95).

Precisamente no contexto da Educação Química, é essencial que os docentes
formadores, quando imersos no processo de ensino-aprendizagem, se mantenham num estado
de vigilância tal que lhes permita compreender e ultrapassar tanto os obstáculos
epistemológicos inerentes ao seu próprio conhecimento científico como os obstáculos
pedagógicos, que envolvem as dificuldades que muitos estudantes apresentam na
aprendizagem de conteúdos científicos (LOPES, 1996). Dessa forma, como salienta Fonseca
(2008, p.365), “torna-se importante na formação do professor a reflexão e a apreensão da
concepção de conhecimento científico que fundamenta a sua prática científica.”
Mais ainda, a formação do professor de Química deve ser amparada, no interior dos
cursos de licenciatura em Química, por parte dos docentes formadores e pelo próprio
currículo, pelo fomento de um espírito de abertura dialética, indutiva, em que o real possa ser
pensado como uma invenção racional, simultaneamente plural e fugaz. Em Bachelard, tanto o
professor formador como o licenciando em Química podem encontrar um pensamento
simultaneamente dialético – porquanto um modo de ação que recusa o imediato, a
especulação passiva, o falsamente simples, na sua busca pela criação de fenômenos
objetivamente completos – e indutor, na medida em que inclui “{...}um raciocínio capaz de
inventar o real, de pensar fenômenos que ainda não foram inventados.” (RÊGO, 2014, p. 38).
Assim, dentre outras não menos relevantes funções, um professor formador deve sim
contribuir para que o licenciando em Química aprofunde a sua compreensão do real,
dialetizando seu pensamento.

Pensar corretamente o real é aproveitar as suas ambiguidades para modificar
e alertar o pensamento. Dialetizar o pensamento é aumentar a garantia de
criar cientificamente fenômenos completos, de regenerar todas as variáveis
degeneradas ou suprimidas que a ciência, como o pensamento ingênuo,
havia desprezado no seu primeiro estudo. (BACHELARD, 1978, p.10).
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Por fim, uma epistemologia como a bachelardiana, tão atenta às profundas
modificações estruturais por que passou e vem passando a ciência em seu conjunto desde o
início do século XX, pode, no contexto de uma formação de professores de Química –
amparada por um clima em que a vivência de posturas abertas, questionadoras e retificadoras
seja uma constante – ser de enorme relevância para que se construam concepções de
fenômeno químico mais sintonizadas à uma concepção de real como uma construção que não
ignora a ação de uma razão objetivadora, ao mesmo tempo em que considera, abertamente, a
existência de uma multiplicidade de níveis de realidade.

{...} A filosofia da ciência elaborada por Bachelard promove uma ciência de
abertura que, extrapolando o estatuto da mera representação, substancializase no ato criador e na retificação contínua de sua própria produção.{...} Esta
nova epistemologia, ao refletir sobre uma ciência que constrói seu objeto
transcendendo a imediaticidade e a evidência do real admite que a ciência é
sempre um saber inacabado que questiona permanentemente os parâmetros
de sua própria constituição, deixando-se invadir pelo inédito, pelo ainda não
pensado.{...} Seu lema é o não: não aos pontos fixos, às verdades instituídas,
aos métodos anacrônicos, aos hábitos intelectuais que se cristalizaram{...}. (
PAIVA, 2005, p.20-21).

Concordamos com Ribeiro (2014) que obras como “O pluralismo coerente da química
contemporânea” (BACHELARD, 2009) e “O materialismo racional” (BACHELARD, 1990),
apesar de bastante dedicadas à filosofia química, envolvendo discussões sobre os problemas
da filosofia da matéria, tiveram pouca repercussão no contexto da filosofia da química, da
Educação química e da formação de professores de química.

A compreensão de Bachelard, nesses contextos, é vinculada à objetividade
científica, à história recorrente e à noção de obstáculos e perfis
epistemológicos. Apropriações do pensamento relacional e do pluralismo
filosófico, propriamente relações do contexto da química, são marginais. Há,
assim, a necessidade de se ler Bachelard como um autêntico filósofo da
química. (RIBEIRO, 2014, p. 46).
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Capítulo 3 – Fenomeno químico para os
professores em química
3.1 A estrutura da pesquisa: paradigma sócio- construcionista e
metodologia qualitativa
Concebendo paradigma como sistema básico de crença ou visão de mundo que
orienta o investigador não só nas escolhas do método mas em caminhos ontológicos e
epistemológicos fundamentais (GUBA; LINCOLN, 1994, p.105) e entendendo que toda a
compreensão da realidade é socialmente construída a partir da interação entre os sujeitos e o
mundo, bem como que os significados não estão intrinsecamente localizados nos objetos
esperando por alguém que venha ao seu encontro buscando apreendê-los, situamos nossa
pesquisa sobre concepções de natureza da Química no âmbito do paradigma denominado
Construcionismo Social. Este paradigma enfatiza a influência que a cultura exerce sobre os
sujeitos, moldando a forma como estes concebem a realidade, tendo como foco a geração e a
transmissão coletiva dos significados (CROTTY, 1998).
Apesar da longa história que cerca o termo Construcionismo Social, o mesmo deriva
em grande parte da obra de Berger e Luckmann “A construção social da realidade”
(CROTTY, 1998). Na perspectiva sócio-construcionista, o conhecimento do mundo natural é
tão socialmente construído como o conhecimento do mundo social. Não apenas o cientista
social, mas igualmente o cientista natural tem de lidar com realidades que, enquanto
realidades simbólicas, são socialmente elaboradas (CROTTY, 1998, p.56). Nesse sentido,
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compreendendo o real como uma fenomenotécnica socialmente elaborada pela interlocução
razão e empiria nas “cidades científicas” – se tratando, portanto, de uma construção social –,
Bachelard (1990), referencial teórico dessa pesquisa, afirma que a própria realidade sobre a
qual o cientista se debruça é uma realidade construída por ele numa dupla via instrumental e
teórica.
Reconhecemos, junto com Vaino (2009) que concepções, enquanto construções
sócio - culturais, são estruturas complexas, contextuais e difíceis de serem avaliadas.
Ademais, as concepções dos sujeitos compõem-se de crenças, conceitos, significados, saberes,
regras, imagens mentais e preferências sócio-culturalmente construídas por meio de relações
intersubjetivas em um dado contexto histórico (GIORDAN; VECCHI, 1996; THOMPSON,
1992; VAINO, 2009; VALENTIM; SANTANA,2010). Por outro lado, não podemos ignorar
que aspectos como a formação inicial, científica e pedagógica, o nível de ensino, a inserção
social e as opções ideológicas são elementos que distinguem as concepções dos professores,
não permitindo que constituam um todo homogêneo (PONTE, 1992).
Entendemos que uma metodologia de pesquisa qualitativa estaria em ressonância
com o paradigma sócio- construcionista uma vez que uma das principais propriedades de tal
metodologia associa-se ao fato de que o interesse da investigação, reside mais na construção
de uma análise e descrição do processo – também socialmente construído – estudado como
um todo, do que nos seus meros produtos (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LUDKE; ANDRÉ,
1986).
Dessa forma, aspectos idiossincráticos e contextuais, tão valorizados pelo
Construcionismo Social, como ideias, pensamentos, linguagens e discursos devem ser
interpretados pelo pesquisador neste trabalho, uma vez que se intenciona compreender
concepções de fenômeno químico, real e teoria de docentes formadores e pós-graduandos.
Entendemos que um método essencialmente qualitativo – que tem no investigador seu
instrumento principal – atende aos objetivos dessa pesquisa, pois pretendemos descrever e
analisar respostas a itens de um questionário a fim de entendermos determinadas concepções
dos respondentes, evitando reduzi-las a meros símbolos numéricos (BOGDAN; BIKLEN,
1994).
Contudo, salientamos que uma reflexão sobre a dimensão do qualitativo em
Bachelard se faz necessária aqui. Na célebre obra “O ensaio sobre o conhecimento
aproximado”, o filósofo mostra que a ciência contemporânea inaugura uma nova era, um novo
tempo: o tempo da segunda aproximação, em que uma total retificação de princípios,
perspectivas, técnicas e métodos é levada a cabo. A partir do início do século XX, os
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instrumentos e as teorias complexificam-se de tal sorte que se pode afirmar que a
racionalidade científica eleva-se à alturas inimagináveis. Mas qual seria então, para o filósofo
francês, o objeto desse conhecimento científico de segunda aproximação? As qualidades: os
aspectos qualitativos e as propriedades qualitativas da realidade. (BULCÃO, 2009).
Na esteira dessa resposta, Bulcão (2009, p.87-88), buscando aprofundar a
compreensão do significado de qualidade em Bachelard, esclarece que:

Enquanto no cartesianismo e em Bergson a qualidade era aquilo que se
apreendia pelos sentidos, em Bachelard a qualidade é determinada por um
conjunto de etapas que lhe conferem objetividade. Ao falar de conhecimento
aproximado, Bachelard introduz duas noções: a de ordem e a de qualidade.
O conhecimento na ciência atual é qualitativo e ordinal, no sentido de que
procura reduzir o fenômeno a relações de ordem. A qualidade é objeto da
ciência enquanto passível de ser ordenada. Em lugar de procurar conhecer os
fenômenos ou as substâncias, a ciência de hoje se prende à relação entre eles.
A substância química, por exemplo, é uma ordenação de propriedades
qualitativas, o que leva a um primado da qualidade sobre a substância, da
relação sobre o ser. Os aspectos qualitativos não são apreendidos
imediatamente, são alcançados através de racionalizações e técnicas
específicas. Dessa forma, a qualidade se torna mais precisa que a quantidade.

Entendida como uma noção mediata na medida em que é conquistada através de
etapas técnico-racionais, dentro de um processo de objetivação do real, a qualidade não pode
deixar de apresentar um sentido simultaneamente abstrato e concreto. Nesse sentido, o
conhecimento científico contemporâneo, entendido a partir do referencial bachelardiano, se
constitui num saber qualitativo, e por conseguinte, aproximado, uma vez que “a
impossibilidade de a qualidade ser plenamente objetivada faz com que a ciência atual das
relações se conduza por aproximações sucessivas, nunca atingindo plenamente o real.”
(BULCÃO, 2009, p.88-89).
Tendo em conta todo esse sentido próprio que a categoria qualitativo assume em
Bachelard, consideramos que a metodologia da pesquisa sobre as concepções de fenômeno
químico, real e teoria dos sujeitos aqui analisadas pode ser considerada qualitativa, na medida
em que o caráter indutivo, inventor, construtor de realidades se faz, neste trabalho, presente
tanto quanto na efetiva prática científica contemporânea tão bem entendida pelo filósofo
francês.
Não existindo hipóteses específicas formuladas a priori a fim de serem validadas,
muito menos dados preexistentes, como se estivessem em busca de um sujeito que revelasse
sua essência mais íntima, esta pesquisa, amparada numa metodologia qualitativa, encontrou
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no referencial teórico bachelardiano aqui utilizado seu vetor concreto- racional,
dialeticamente indutor, que norteou a construção de duas realidades: o instrumento de análise
das concepções dos sujeitos, e num sentido mais amplo, a objetivação das análises

e

inferências propriamente ditas. Assim, também aqui:

A objetividade deixa, pois, de ser um dado primitivo. Ela tem que ser
conquistada. É através de racionalizações e técnicas que o conhecimento
encontra sua coerência. O objeto científico não pode aparecer de imediato
como objetivo. A objetividade passa a ser um processo, o que significa dizer
que a objetividade, para Bachelard, é uma objetivação e deve, assim, ser
constantemente reconquistada.( BARBOSA; BULCÃO, 2004, p.39).

Assim, todo o processo de análise do conteúdo das respostas dos sujeitos aos itens do
questionário, de conquista da objetividade, constituiu-se das seguintes fases: a pré- análise; a
exploração do material; construção de inferências, interpretações e análises mais profundas. A
pré- análise é a fase de organização propriamente dita, em que a construção de indicadores se
realizou. A fase de exploração do material consistiu essencialmente em categorizações, ou
seja, construções, reconstruções e desconstruções – realizadas por meio de recortes,
agregações, classificações e enumerações – do texto que possibilitam ao pesquisador uma
particular compreensão das representações do conteúdo presente nos discursos dos sujeitos.
Reiteramos que a construção de inferências, análises e reflexões está indissoluvelmente
vinculada ao referencial teórico bachelardiano e suas categorias (BARDIN, 1977; MOROZ;
GIANFALDONI, 2006).

3.2 O processo de construção do questionário
Acreditamos que pesquisas que objetivem compreender, por meio de questionários
semi estruturados, as concepções de fenômeno químico dos sujeitos envolvidos com a
formação do licenciado em Química se constituem em etapas ainda importantes no interior de
um processo que almeja a construção de um entendimento da natureza da Química
contemporânea. Assim, a fim de construir uma compreensão sobre os significados que os
docentes e pós- graduandos na área de Química e Ensino de Química – estes, se constituindo
em prováveis futuros docentes formadores – atribuem a determinados aspectos
epistemológicos da Química, tais como concepções de real e o papel da teoria na
experimentação e observação, elaboramos um questionário em que, como nos instrumentos
VNOS (Views of nature of science) e VOSI (Views of scientific investigation), os itens são
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constituídos por afirmações e perguntas abertas de um modo que permita aos participantes
expor seus pontos de vistas, ilustrando suas respostas, sempre que possível, por meio de
exemplos.
Caso ocorresse a necessidade de elucidar e clarificar algumas respostas a
determinados itens dos questionários, pensamos que entrevistas semiestruturadas poderiam
ser realizadas posteriormente. Durante tais entrevistas clarificadoras, os participantes estariam
munidos por seus questionários com solicitações para ler, explicar e justificar determinadas
respostas. Assim, ao pedir aos sujeitos para elaborar e justificar suas respostas, pretendemos
aprofundar a nossa compreensão sobre suas posições acerca de determinadas questões
relacionadas ao fenômeno químico.
Vale ressaltar que em toda a fase de construção e aplicação do questionário, a
preocupação de explicitar aos respondentes que a nossa intenção residia em entender as suas
visões sobre algumas questões relacionadas ao fenômeno químico e sua localização no seio da
Química contemporânea se fazia presente (LEDERMAN; ABD-EL-KHALICK, BELL;
SCHWARTZ, 2002).

3.2.1 A primeira versão do questionário
O primeiro questionário elaborado possuía os seguintes itens:
1: “Se a natureza possui uma ordem, a Química não se faz a partir dessa ordem: o
químico constrói uma ordem artificial sobre a natureza.” Concorda ou discorda da afirmação?
Explique sua resposta por meio de exemplos, por favor.
2: “ Fazer química exige, em primeira instância, observar, pousar o olhar sobre a
realidade ao redor, através das impressões colhidas pelos sentidos.” Concorda ou discorda da
afirmação? Explique sua resposta por meio de exemplos, por favor.
3: “O químico lida com fenômenos químicos em sua prática científica?” Como? Dê
exemplos.
4. “Hoje em dia, independentemente do conhecimento químico elaborado pelo
químico, sempre se requer a realização de experimentos.” Concorda ou discorda? Explique
sua resposta por meio de exemplos, por favor.
5. “A ciência química, em seu diálogo com a técnica ao lidar com as reações químicas,
avança no processo de realização do possível. E o possível nunca é gratuito, mas já está
incluído em um programa, um projeto teórico de realização.” Concorda ou discorda da
afirmação? Explique sua resposta por meio de exemplos, por favor.
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Selecionamos quatro docentes que lecionam disciplinas específicas em um curso de
licenciatura em Química e quatro pós-graduandos das áreas de Química Analítica, FísicoQuímica, Química Orgânica e Inorgânica para aplicação desta primeira versão do
questionário. Contudo, apesar de termos entregue a quatro professores formadores desta
instituição, apenas um, de formação complementar em Físico-Química, respondeu ao
questionário. Já todos os quatro pós-graduandos, dois mestrandos e dois doutorandos,
selecionados responderam ao mesmo. Ressaltamos que as respostas completas dos sujeitos a
cada item da primeira versão do instrumento de coleta de dados estão presentes no apêndice
A.
3.2.1.1 Análises das respostas dos participantes ao primeiro item da primeira
versão do questionário

A partir das respostas à primeira questão do instrumento, constatamos que o sujeito
A, mostrando claro entendimento das afirmações contidas no item, discorda daquelas, ao
sublinhar a relevância da natureza na prática de pesquisa química, principalmente para os
químicos que atuam na linha de pesquisa denominada “Química dos produtos naturais”.
Segundo este respondente, a natureza se constitui numa fonte de extração de inúmeras
substâncias importantes para as pesquisas desenvolvidas contemporaneamente pelos
químicos; além disso, para ele, a realização de estudos sobre o mundo natural ainda se faz
presente.
E mostra entendimento das afirmações contidas no item, discorrendo sobre o fato de
que na história da química, a natureza se constituía como marco de referência para as
pesquisas. Citando o exemplo da síntese da uréia, mostra que o químico, apesar de replicar a
natureza, passa a seguir uma rota de síntese diversa. E, parecendo concordar com as
afirmações do item, sublinha que o químico, ao sintetizar um aminoácido sem precursores
naturais, se (...) liberta da antiga tese de que a natureza sempre nos forneceria toda e qualquer
matéria-prima (...).
Refletindo sobre as respostas do sujeito E, consideramos que o texto contido no item
deveria ser modificado, solicitando-se o mais explicitamente possível ao respondente que
escreva detidamente sobre a natureza da Química e da prática química contemporânea, para
evitar respostas que remetam mais essencialmente à História da Química. Contudo, mesmo
fazendo alusão à referida História da Química, o participante E forneceu um certo destaque à
discussão que envolve o papel da natureza e da síntese na Química contemporânea.
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B discorda amplamente da afirmação, sublinhando que (...) A Química se faz a partir
da observação dos fenômenos à sua volta (...), o que remete mais especificamente à questão
posterior. Aparece aí, a categoria observação da natureza, explicitamente entendida como real
externo. Sua argumentação remete às categorias ordem x desordem, quando afirma (...)
Ordem ou desordem, independente de como queira chamar, é inerente ao Universo e aos
sistemas que o compõe (...), o que nos sugere retirar do item a explícita alusão ao termo
ordem, que aparece duas vezes, já que não nos interessa como categoria essencial nesse
estudo.

Por fim, ao escrever que (...) a explicação para os diversos fenômenos destes

sistemas, faz parte da construção do conhecimento químico (...), vemos emergir, na sua
resposta, a categoria explicação de fenômenos. Ressaltamos que este participante, em nenhum
momento, faz qualquer alusão à categoria construção de fenômenos, o que nos sugere que, ao
reconstruirmos este item, deixarmos mais clara a nossa intenção de entender a concepção do
respondente sobre o caráter construtivo, ativo da ciência química contemporânea.
D concorda com as afirmações, salientando a rapidez de produção de uma substância
quando realizada por químicos em laboratório frente à produção da mesma pela natureza. Para
tanto, a respondente ressalta tanto a relevância do interesse do pesquisador na obtenção de
determinados produtos como a necessidade de estudos por meio da realização de uma revisão
de literatura. Daí, em alguma medida, apesar desse item não ter sido construído
especificamente para apreender como a categoria projeto teórico é concebida pelos
respondentes, – na elaboração do questionário pensamos que o item 5 remeteria mais
precisamente a essa categoria – inferimos que esta emerge nesse item, o que reforça um
aspecto fundante desse questionário: (...) não há uma correspondência unívoca entre cada item
e um aspecto alvejado; assim, as respostas para cada indivíduo devem ser consideradas
holisticamente no desenvolvimento de um perfil (...). (Schwartz; Lederman; Lederman, 2008).
Reiteramos que o destaque dado pelo texto desta questão à palavra ordem pode tirar
o foco da argumentação dos respondentes às questões que mais nos interessam, ou seja, o
lugar da natureza na prática química contemporânea. Assim, como a categoria ordem não é
prioritariamente alvejada neste trabalho, pensamos ser interessante retirar as duas menções
explícitas a ela contidas no item. Dessa forma, nos dedicamos a construir modificações no
conteúdo das afirmações deste item.
3.2.2 Análises das respostas dos participantes ao segundo item da primeira versão
do questionário
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Mostrando entendimento das afirmações do item, o sujeito A discorda das mesmas,
argumentando que (...) as impressões colhidas podem ser coletadas apenas com dados
estatísticos, sem a necessidade de sentidos (...). Por meio de sua resposta a este item, o uso
dos órgãos dos sentidos não se apresenta como uma instância necessariamente presente na
atividade de pesquisa química dada a relevância da Estatística na coleta de dados. Assim,
emerge, nessa resposta, a categoria que, provisoriamente, denominamos “aspectos
quantitativos”. Ao mesmo tempo, não podemos inferir que o respondente desconsidera a
relevância da natureza, do real externo, pois tais categorias apesar de não terem sido sequer
mencionadas na resposta a este item, apareceram destacadamente nas respostas deste sujeito
ao item anterior. Assim, lembramos, mais uma vez, que as respostas de cada indivíduo devem
ser consideradas numa perspectiva totalizante, global, para que possamos construir um perfil.
(Schwartz; Lederman; Lederman, 2008).
E, por sua vez, indica que a observação de fenômenos naturais, forneceu bases
sólidas para o desenvolvimento histórico desta ciência, embora, contemporaneamente,
segundo ele,(...) parte expressiva desta livra-se dessa necessidade pelo fato de termos uma
base teórica razoável que nos permite prever uma dada conclusão sem a necessidade da
colheita da realidade ou impressões ao nosso redor (...). Por meio dessas respostas
constatamos a emergência de uma categoria importantíssima para nossa pesquisa: a ideia de
projeto teórico, alvo do item 5, mas que aparece como sustentação para a argumentação da
resposta a esse item, se contrapondo à categoria observação da natureza. Na verdade, é
importante salientar que, esperávamos ao construir esse item, que emergisse em contraposição
à categoria observação da natureza a categoria instrumentação, o que não ocorreu na resposta
desse sujeito, o que também nos leva a repensar a estrutura deste item e de todo o
questionário, dada a relevância que a categoria instrumentação assume nessa pesquisa.
Consideramos da mais alta importância entender em que medida os sujeitos pesquisados
concebem o papel representado pela técnica e os instrumentos no fazer químico
contemporâneo, no interior de sua metodologia.
C concorda com a afirmação, destacando que (...) o primeiro passo para realizar um
experimento é a observação, necessária para definir se, quando e como fazer algum
experimento(...) . Dessa afirmação, depreende-se uma concepção de observação bastante
relacionada à concepção de experimento, na medida em que o sujeito entende a observação do
real externo como condição necessária, se constituindo num primeiro passo, para a realização
de experimentos. Mais adiante, inferimos também uma concepção de instrumento como
substituto de fonte natural quando o pesquisado descreve: (...) Um experimento de
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fotocatálise, por exemplo, se for feito sem aparelho emissor de luz visível, não pode ser feito
num lugar que não tenha sol (...).
B concorda com a afirmação, o que era de se esperar dada a resposta fornecida ao
item anterior em que já afirmava que a (...) a Química se faz a partir da observação dos
fenômenos à sua volta (...). Assim como resposta a este item, ela sublinha: (...) Como
mencionado no item anterior, um dos papéis do químico é propor explicações para muitos dos
fenômenos do Universo. E o primeiro passo para isso é a observação (...). A categoria
explicações para fenômenos naturais também ganha destaque nessa resposta, bastante
entrelaçada à categoria observação, como também inferimos de sua resposta ao primeiro item.
D, de modo meio inesperado – uma vez que em sua resposta ao item 1 defende a
ideia do químico como construtor de ordens artificiais sobre a natureza – concorda também
com as afirmações contidas nesse item indicando como justificativa para sua resposta que (...)
a visão de um químico em relação ao que está ao seu redor é muito analítica (...).
3.2.3 Análises das respostas dos participantes ao terceiro item da primeira versão
do questionário

A responde que o químico se relaciona com os fenômenos químicos de múltiplas
formas, indicando que (...) a redução de partículas metálicas por boroidreto de sódio para a
construção de nanopartículas (...) é permeada de processos químicos.
A presença de fenômenos químicos é constatada por C nas sínteses de cosméticos,
fármacos e alimentos. As (...) reações para produção de hidrogênio, redução, oxidação,
impregnação, calcinação (...), são exemplos descritos por D. Este sujeito indica, que na área
de catálise, com a qual lida mais diretamente, trabalha-se bastante com reações químicas. Um
ponto importante que nos serviu para pensarmos em algumas modificações na construção
deste item foi o fato da respondente D ter citado como exemplo da presença de fenômenos
químicos, as reações que permeiam sua área de trabalho, a catálise. Assim, pensamos que
seria mais útil para nossa pesquisa solicitar aos participantes esclarecimentos sobre a presença
dos fenômenos químicos em suas específicas práticas químicas.
E sublinha que (...) pensar que o químico necessita lidar in situ com os fenômenos
químicos é uma maneira arcaica de pensar no desenvolvimento da ciência (...)
Compreendendo que a prática química pode se efetivar sem que fenômenos químicos tenham
qualquer destaque em seu seio, este respondente exemplifica sua resposta esclarecendo que há
diversas pesquisas teóricas vinculadas a modelagem atômica, molecular e de reatores e
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pesquisas voltadas para a divulgação da ciência, como a elaboração de artigos voltados para
consolidação de conceitos e de revisão bibliográfica.
Na resposta de B emerge a categoria fenômenos físicos, quando ela afirma que o
químico lida (...) não só com fenômenos químicos, mas também com fenômenos físicos. Por
exemplo: determinação da temperatura de mudança de fases de substâncias puras, para
caracterizá-las (...).
3.2.4 Análises das respostas dos participantes ao quarto item da primeira versão
do questionário

B discorda, sublinhando que (...) o experimento é uma ferramenta que auxilia na
compreensão dos conteúdos químicos, mas não é imprescindível. É possível, por exemplo,
falar sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química sem realizar
experimentos para tal (...). Contudo, parece que a respondente entendeu que a afirmação
remetia ao plano pedagógico não a um plano exclusivamente vinculado ao ofício do químico,
o que nos levou inicialmente a acreditar que haveria a necessidade de reformularmos a
afirmação contida no item.
Contudo, mais à frente, refletimos que poderíamos tentar também compreender, por
meio do questionário, um pouco sobre as relações entre as concepções epistemológicas e
pedagógicas dos professores formadores. Para tanto, pensamos que o item em que indagamos
aos participantes sobre a presença de fenômenos químicos em sua prática de pesquisador
poderia ser complementado com perguntas que versassem tanto sobre o destaque dado aos
fenômenos químicos como a noção de real e teoria no plano concreto das suas aulas. Dessa
forma, face ao objeto, o questionário, reflexões se faziam presentes. Dessa forma,
ratificávamos a concepção de que o pesquisador, “o sujeito mediante o objeto elimina, não
somente os traços irregulares do objeto, mas também as atitudes irregulares do seu próprio
comportamento intelectual.” (BACHELARD, 2004, p.88).
As respostas de D, ainda que concordando com a afirmação, parecem confirmar essa
necessidade na medida em que também ressalta o valor do conhecimento prático: (...) Muitas
vezes você inicia um trabalho sem ter conhecimento algum sobre o material, mas sabe
sintetizar, por exemplo, porque um outro alguém com mais experiência te passou um
fluxograma, então só depois de um tempo você começa a estudar e a entender o porque foi
utilizado aquelas condições na síntese. Acredito que isso aconteça devido aos prazos que
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precisamos cumprir ou até mesmo a falta de costume de primeiro estudar e depois ir para
parte experimental, sempre ocorre o inverso (...) .
Já a resposta de E nos indica que ele entendeu que a pergunta acerca da
experimentação remete ao plano exclusivo da prática química desenvolvida pelos
pesquisadores:
(...) Existe uma forte tendência de nós físico-químicos irmos menos às bancadas,
pois se pode estudar um sólido, por exemplo, prevendo suas propriedades físicoquímicas através de modelagem molecular, sendo que esse sólido em estudo nunca
foi sintetizado ou sequer existe na natureza (...).

E, se inserindo como físico-químico, e ilustrando sua resposta com exemplos,
discorda da afirmação, minimizando a necessidade de realização de experimentação no
âmbito da prática. Mais ainda, na argumentação de E emergem as categorias, amplamente
relevantes no âmbito deste estudo, teoria – inferida a partir da capacidade de previsão de
propriedades físico-químicas por meio de um conhecimento teórico como o proveniente dos
estudos de modelagem molecular – natureza e síntese. Vale ressaltar que a categoria teoria se
constitui como uma categoria alvejada nesse item, ainda que, reiteramos mais uma vez, não
haja uma correspondência unívoca entre cada item e um aspecto alvejado. Dessa forma, a
emergência das categorias síntese e natureza nos é relevante para a construção de um
conhecimento da concepção de natureza da Química do respondente (Schwartz; Lederman;
Lederman, 2008).
C mostra entendimento ao concordar com a afirmação contida no item ao afirmar que
(...) todo conhecimento novo requer a realização de experimentos, preferencialmente feitos
por pessoas diferentes em locais diferentes para que este seja validado (...). Ressalta-se aqui a
emergência da categoria validação nessa resposta.
3.2.5 Análises das respostas dos participantes ao quinto item da primeira versão
do questionário

B discorda das afirmações, ao considerar que (...) nem sempre o possível está
incluído em um projeto teórico de realização. Resultados inesperados podem surgir (...).
Contudo, ao sublinhar que (...) o papel da ciência química é buscar uma explicação para este
"inesperado" e tentar incluir o mesmo nos projetos teóricos (...), a noção de projeto teórico é
retomada em seu discurso, de forma que podemos inferir a relevância que tal categoria
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representa para esta respondente dada a necessidade da Química inserir o “inesperado” nos
projetos teóricos.
Sentimos a necessidade de reformular o texto deste item do questionário, eliminando
o advérbio “nunca”, desnecessário, buscando uma forma de levar o sujeito a refletir mais
detidamente sobre a noção de projeto teórico em sua resposta ao item. Percebemos também
que outras categorias-alvo nesse item, a técnica e o processo de realização (entendido como
construção do real, vinculado à noção bachelardiana de real científico) não foram
contempladas na resposta deste sujeito, o que também nos sugeriu a realização de
modificações na estrutura do item.
Discordando das afirmações do item, E inicia sua resposta, recorrendo à História da
Ciência, citando a descoberta da penicilina por Fleming em defesa do argumento de que
muitas vezes as realizações científicas não decorrem de objetivos de um dado projeto. Assim,
pensamos já em enfatizar no item o nosso interesse que o respondente discuta a noção de
projeto teórico presente na Química contemporânea e não na História da Ciência em geral.
Mais adiante, este sujeito, ainda refletindo genericamente sobre a ciência, relata que “hoje,
com a ciência mais madura, há um número razoável de seu desenvolvimento por meio de
“acasos” do que da realização de um objetivo final de um programa.” Dessa forma, sem
apresentar exemplos concretos, enaltece o “acaso” como um motor do desenvolvimento
científico, em detrimento dos projetos teóricos de realizações.
Em D, reaparecem as categorias acaso e projeto teórico. Vale ressaltar que a noção
de acaso, no discurso desta respondente, surge de certa forma, imbricado à emergente
categoria ideias inovadoras. Mesmo remetendo as ideias inovadoras, criativas, a uma espécie
de “acaso”, a respondente não desconsidera a relevância do projeto teórico, denominado por
ela de planejamento, enquanto elemento capaz de validar a cientificidade da ideia.
(...) Ideias inovadoras vêm ao acaso, mas logo em seguida é necessário fazer
um planejamento. Por exemplo, ter a ideia de utilizar a casca da mandioca
com precursor do carvão ativado vem ao acaso mas, após a ideia é
necessário fazer um planejamento das sínteses e caracterizações para ver se a
ideia é pertinente ou não (...).

3.3 A segunda versão do questionário
Construções, desconstruções, reconstruções permearam todo este processo de
elaboração do questionário. Entendendo que o movimento de objetivação do instrumento de
análise das concepções dos sujeitos procede da eliminação de erros subjetivos bem como da
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consciência dessa eliminação (BACHELARD, 2004), criamos, após este conjunto de
retificações, uma segunda versão do questionário. A cada passo nesse devir, aprofundamos
nossa compreensão, no âmbito de um idealismo discursivo, dialeticamente bachelardiano, de
que "o concreto se revela como uma promoção do abstrato, pois é o abstrato que fornece os
eixos mais sólidos da concretização. A objetividade, assim elaborada, se dispõe em
profundeza sob o fenômeno.” (BACHELARD, 2004, p.87).
Assim, após longo processo de reflexão, compreendemos que o questionário deveria
ter em um item seu centro norteador e as outras questões serviriam mais como apoio à
compreensão da questão central. Assim, fazia-se essencial, em primeira instância, construir
um entendimento das concepções de fenômeno químico dos sujeitos. Para tanto,
consideramos que tal compreensão estaria associada a um entendimento da concepção de real
científico (real dado ou real construído) que se encontraria imbricada, bem como o papel da
teoria nesse contexto. Além disso, as perguntas realizadas buscariam também compreender as
concepções pedagógicas destes sujeitos envolvidas ao lidarem com os fenômenos químicos.
Dessa forma, aplicamos este questionário a quatro subconjuntos de participantes:
professores formadores que lecionam disciplinas específicas em cursos de licenciatura em
Química; professores formadores que lecionam disciplinas pedagógico- filosóficas em cursos
de licenciatura em Química; mestrandos e doutorandos

das áreas de Físico- Química,

Química Analítica, Química Orgânica e Química Inorgânica; licenciados em Química que
estejam realizando estudos de Mestrado ou Doutorado no Programa de Ensino, História e
Filosofia das Ciências da UFBA-UEFS. Consideramos que estes mestrandos e doutorandos,
tanto de áreas específicas como pedagógico- filosóficas são potenciais professores formadores
de cursos de Licenciatura em Química.
O questionário tem no primeiro item, como salientamos anteriormente, o seu centro
norteador:
1. Em sua prática química específica como pesquisador (a), o (a) senhor (a), lida com
fenômenos químicos?

Caso sua resposta seja sim, explique: Por que lida com estes

fenômenos? De que forma lida? Qual a importância do mundo natural, da observação, da
teoria e dos instrumentos nesse contexto? Caso sua resposta seja não, explique: Porque não
lida?
Os outros três itens, complementares a este, são os seguintes:
2. “O conhecimento químico atual é, essencialmente, proveniente da natureza. A
verdade está na natureza e cabe ao químico revelá-la por meio dos sentidos ou instrumentos.
Há, portanto, um real externo, composto de fatos, fenômenos que se apresentam ao químico.
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Dessa forma, este conhecimento reflete a realidade e tanto mais objetivo e científico será,
quanto maior for o grau de reflexão alcançado.” Concorda com estas afirmações?
a) Caso sua resposta seja positiva, explique-a por favor. Se possível, utilize
exemplos.
b) Caso sua resposta seja negativa, explique-a por favor. Se possível, utilize
exemplos.
3.“Contemporaneamente, o químico – mais do que descrever e reproduzir fenômenos que
ocorrem na natureza – produz fenômenos, constrói seus objetos, criando e atuando sobre a
natureza através da técnica. Dessa forma, a Química de hoje é uma ciência construtiva, em
que a experimentação é entendida como o campo das possibilidades de criação, síntese,
invenção e ação, propiciadas tanto pela existência de instrumentos teoricamente construídos
como por um projeto teórico de realização.”
a) Caso sua resposta seja positiva, explique-a por favor. Se possível, utilize exemplos.
b) Caso sua resposta seja negativa, explique-a por favor. Se possível, utilize exemplos.
4. “Na atualidade, o método científico levado a cabo pelo químico, em seu dia a dia,
consiste essencialmente em efetuar experimentos que o levem a fazer observações cuidadosas
sobre o fenômeno estudado. Assim, por meio de instrumentos, o químico coleta e registra
dados, numa tentativa de elaborar ou refinar as explicações acerca de um determinado
fenômeno. Este acúmulo de observações e dados visa a formulação de enunciados mais
genéricos que podem adquirir a força de leis ou teorias.”
a) Caso sua resposta seja positiva, explique-a por favor. Se possível, utilize exemplos.
b) Caso sua resposta seja negativa, explique-a por favor. Se possível, utilize
exemplos.
3.3.1 Análises das respostas dos docentes de disciplinas específicas aos itens da
segunda versão do questionário
Analisamos as respostas ao questionário de cinco professores formadores que
lecionam disciplinas específicas em um curso de licenciatura em Química. As respostas
completas destes sujeitos podem ser encontradas no apêndice B.
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3.3.1.1 Análise das respostas do sujeito P1
A concepção de fenômeno químico do professor P1 aparece associada a uma
perspectiva epistemológica que remete o lugar da teoria na prática pedagógica ao final dos
procedimentos:

(...) Em sala de aula, eu trabalho com a teoria pós- experimentação: (...) o
estudante deve ser antecipado à teoria de forma a tornar essa aula um pouco
mais ativa. (....) Eu particularmente sou essencialmente experimentalista. As
hipóteses são geradas antes da execução do experimento, mas as observações
que são feitas nos experimentos (...) fazem com que as teorias sejam
definidas.

O docente P1 não considera a natureza como uma instância essencial para o
desenvolvimento do conhecimento e prática experimental química; inclusive sublinha que (...)
muitas vezes (...) o químico, em seu ofício vai (...) de encontro ao que a natureza sugere (...).
Quando este docente, a respeito da relação do trabalho do químico com a natureza, pontua que
(...) nós forçamos certas reações que a natureza não é capaz de fazer (...), não podemos deixar
de inferir que, em certo sentido, assim como Bachelard (1978, p.95), P1 entende que “os
ensinamentos da realidade só valem na medida em que sugerem realizações racionais”.
Assim, entendemos não haver, no caso do professor P1, uma coerência entre suas
concepções epistemológicas e pedagógicas. Esta, ainda que movida por uma intenção de
valorizar a criatividade do licenciando, ao situar a teoria num plano pós- experimental, perde
a oportunidade de valorizar o seu papel na construção dos fenômenos químicos; papel este
contemplado por uma concepção epistemológica de caráter mais aberto, na medida em que
em seu bojo abrange um entendimento do caráter racionalmente inventivo que perpassa o
trabalho do químico.
3.3.1.2 Análise das respostas do sujeito P2
O professor P2 considera que tanto no âmbito de sua ação docente como formador de
licenciados em Química como no de sua ação de pesquisador não é possível trabalhar com os
fenômenos químicos ignorando o que denomina como os cinco pilares do ciclo investigatório:
a observação dos fenômenos químicos naturais, a formulação de hipóteses, o uso de
instrumentos na realização de testes experimentais e a formulação da teoria correspondente:
(...) A natureza está para ser observada e a partir daí procura-se entender os
fatos se fundamentando nas hipóteses, fazendo as experimentações e
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formulando uma teoria que venha explicar o fenômeno. Isto é, a teoria é
testada a partir de experimentações que justifiquem sua fundamentação. (...)
Para os testes experimentais se faz necessário recursos instrumentais que
possam responder as hipóteses formuladas a assim se respaldar para a
formulação de teorias e leis.

O professor P2 possui uma concepção epistemológica que permeia o seu
entendimento do fenômeno químico, localizando-o na natureza, não fazendo qualquer alusão
à possibilidade de entendimento do mesmo como um real teoricamente construído, criado. A
teoria, para o professor P2, aparece apenas como um momento final de todo um processo de
experimentação. Apesar de sublinhar a relevância dos instrumentos na prática química, parece
ignorar que o instrumento já é também um real teoricamente construído.
3.3.1.3 Análise das respostas do sujeito P3
O professor P3 indica, em sua resposta ao item central do questionário, que
(...) Durante toda minha prática docente e de pesquisador, os fenômenos
químicos são abordados, seja como uma consequência direta de um
planejamento experimental (visando a confirmação de uma hipótese), ou
como uma necessidade de explicar os fundamentos teóricos explicados aos
estudantes. (...) Em minha concepção, a Química (como as demais ciências
experimentais) não conseguiria atingir seu objetivo de explicar a natureza
sem a execução de experimentos. A Química é uma ciência
fundamentalmente de observação, sem a qual ela se torna vaga.

Dessas afirmações, nos parece que este sujeito possui uma concepção epistemológica
de fenômeno químico semelhante à do docente P2. No caso, caberia à experimentação um
papel exclusivo de confirmar a hipótese de trabalho. Além disso, a observação dos fenômenos
químicos naturais aparece como uma prática relevante no contexto da atividade de pesquisa
química, uma vez que para este docente a Química enquanto ciência depende enormemente da
observação.
Salientamos aqui que o professor P3 não menciona que o ato de observação é um ato
em que a teoria exerce um papel importante, uma vez que não se observa cientificamente sem
se fazer uso de referenciais teóricos. Mais ainda, não aparece qualquer menção à noção de
fenômeno químico enquanto real construído; apenas depreende-se de suas afirmações, a
concepção de que o conhecimento químico visa tecer explicações sobre os fenômenos
químicos naturais, o real dado.
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Explicando mais especificamente acerca do modo como lida com os fenômenos
químicos no plano pedagógico, o professor P3 ressalta que:

(...) a presença de experimentos capazes de provar as teorias sobre os
fenômenos naturais compreende o pilar motivador do interesse pela
Química. Portanto, considero que a falta de experimentos é um dos mais
graves desmotivadores aos estudantes de Química.

Dois elementos importantes aparecem nestas afirmações: para este professor, a
atividade experimental na ação docente, assim como na prática científica, assume a função de
exclusiva de comprovar a validade das hipóteses pré- concebidas, elevando-as ao grau de
teorias; além disso, parece que esse sistema empírico- indutivista encontra-se exclusivamente
associado a um conhecimento sobre os fenômenos naturais. Mais uma vez, não há qualquer
menção às possibilidades de construção do fenômeno químico.
Ainda que a experiência seja essencial tanto no trabalho do químico como no contexto
da sala - de - aula, como o professor P3 tão bem salienta, entendemos que a Química
contemporânea mais do que descrever ou buscar compreender o real dado, o natural imediato,
“constrói seu objeto, empregando técnicas e métodos racionais que lhe garantem a
objetividade.”( BULCÃO, 2009, p.90).
3.3.1.4 Análise das respostas do sujeito P4
O docente P4 apesar de indicar que (...) o conhecimento químico contemporâneo, de
modo bastante significativo, provém da natureza (...), também menciona que:
(...) a cada 27s surge um novo composto orgânico sintético e cerca de um
milhar passam a ser comercializados anualmente. Muitos são resultados de
sínteses planejadas, mas uma parte vem de reações não esperadas. Isso
ocorre porque não temos a totalidade do conhecimento e controle sobre as
transformações químicas (...).

Dessa forma, percebemos que este professor entende os fenômenos químicos tanto
como um real dado como um real construído. Inferimos também de sua resposta a noção de
projeto teórico de realização como um importante elemento presente no trabalho do químico:
a teoria então aparece, em sua fala, revestida de um papel norteador do trabalho experimental;
não apenas como pertencente a um momento final do trabalho do químico, a um instante final
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de uma prática que teria apenas como finalidade transformar as hipóteses em teorias. Os
outros docentes mostraram ser essa a função da teoria.
Mas o docente P4 nos revela algo diferente de uma concepção empírico- indutivista:
uma vez que entende que “sendo a necessidade da experiência percebida pela teoria antes de
ser descoberta pela observação” (BACHELARD, 1978, p.93), àquela, para este sujeito, cabe
também planejamentos das sínteses de substâncias orgânicas. Dessa forma, o professor P4
entende que: “{...} uma experiência não pode ser uma experiência bem feita senão sendo
completa, o que só se dá com uma experiência precedida dum projeto bem estudado a partir
de uma acabada.” ( BACHELARD, 1978, p.95).
Esta rica relação entre a construção do fenômeno químico e a relevância da teoria
enquanto instância propulsora de projetos de realização do real, no seio da Química
contemporânea, pode ser entendida quando o filósofo Bachelard (1978, p. 96), sublinha que:
“{...} a verdadeira fenomenologia científica é essencialmente uma fenomenotécnica. Ela se
instrui pelo que constrói, {...} suscita um mundo {...} por uma impulsão racional. A atividade
científica realiza {...} conjuntos racionais.”
Sobre o modo como lida com os fenômenos químicos em sua prática pedagógica, o
docente P4 sublinha:
(...) Para fornecer ao discente uma visão mais concreta a respeito do estudo
teórico de determinados temas. A forma de trabalho é através das aulas
práticas, nas quais os experimentos são estudados. Tanto a natureza, quanto
a observação, instrumentos utilizados em determinada experimentação
podem ajudar no desenvolvimento de habilidades necessárias ao futuro
professor de Química, de modo a permitir a interação entre várias teorias
(...).

Dessas suas afirmações, o que mais nos interessa é ressaltar o modo como a teoria
adquire relevância em sua ação docente: tanto a observação da natureza, os instrumentos,
parecem estar envolvidos em torno do elemento teórico; o estudo teórico de diversos
conteúdos químicos parece ser o eixo de suas aulas, o que, segundo a docente P4, contribui
para a formação do professor de Química. Ainda que a noção de projeto teórico não alcance,
no plano pedagógico, o destaque que este professor a ofertou no trabalho do químico, pode- se
perceber que a função da teoria na sala de aula não aparece associada a uma espécie de
transplante do método empírico-indutivista do seio da pesquisa para o seu interior.
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3.3.1.5 Análise das respostas do sujeito P5
O docente P5 deixa bem claro em suas respostas aos diversos itens do questionário que
tanto nas atividades de pesquisa como no ensino – em cuja ação pedagógica os fenômenos
químicos conquistam efetivo destaque, principalmente nas aulas práticas, no interior das quais
experimentos relacionados à discussão dos aspectos cinéticos e termodinâmicos das reações
químicas são desenvolvidos – os elementos teóricos ocupam um lugar de relevância: (...) Para
desenvolver as atividades seja de ensino ou de pesquisa é essencial conhecer os aspectos
teóricos por meio de uma ampla revisão da literatura (...). Mais ainda, ressalta inclusive o
vínculo existente entre o arcabouço teórico, racional consolidado historicamente pela Ciência
Química e o caráter construtivo, realizador, criador, que permeia esta ciência notadamente na
contemporaneidade.

(...) Com o acúmulo de conhecimentos ao longo dos séculos, a ciência, de
um modo geral, e a química em particular passou a ser mais construtiva com
importantes interferências em processos e produtos. Um exemplo é a
nanotecnologia, com manipulação da matéria em escala atômica ou
molecular, o que permite desenvolver estruturas com diferentes propriedades
com interferência em diversos ramos do conhecimento, além da química, tais
como biotecnologia, a medicina, a eletrônica, entre outras (...).

O professor P5 também faz questão de expressar a cada vez mais forte independência
em relação à natureza, ao real dado, que vem permeando tanto o processo de elaboração do
conhecimento químico como a efetiva construção histórica da prática química experimental
desde o século XX, principalmente. (...) Houve um grande desenvolvimento da química,
permitindo manipulações da matéria com embasamento científico, para além da observação
da natureza (...).
Ao ratificar a inegável importância que os instrumentos, a técnica, conferem ao
conjunto do labor químico atual, contudo, este docente não ignora que o trabalho do químico,
hoje, (...) não se limita a registrar dados na tentativa de elaborar (...) ou refinar explicações as
explicações acerca de um fenômeno. Assim, a ideia empírico-positivista de entender a
Química como uma ciência que veria no acúmulo e observação de dados, exclusivamente
localizado no real externo, natural, uma etapa predecessora da validação de hipóteses,
doravante transformada em teoria, não parece ser uma concepção que o professor P5 legitima.
Neste sentido, tal professor possui uma visão de real, em que tanto a técnica como os
elementos teóricos, racionais, assumiriam um vínculo, uma imbricação passível de ser
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entendida no âmbito da construção dialética de uma surracionalidade, em que o mundo, o
objeto, mediado pela tecnologia, dessubstancializa-se.

{...} A idealidade racional não remete mais a uma realidade empírica
substancial. O novo objeto científico não existe mais como um objeto emsi,
mas encontra-se logo de início modificado e construído pela intervenção do
observador. Os fenômenos físicos ou químicos só acedem ao estatuto de um
objeto científico pela intervenção de uma aparelhagem e de uma condução
experimental.{...}A dessubstancialização do mundo pela mediação
tecnológica engendra assim uma surracionalidade, que por sua vez só pode
submeter-se ao controle experimental de um fenômeno já construído. A
antiga dialética da razão e da experiência se desloca e se complica apoiandose organicamente em um artefato. À medida que a razão científica tenta
aproximar-se da coisa, ela engendra seu próprio objeto ideal. A veia dialética
do espírito científico não se confunde mais com um vaivém com a natureza,
mas assemelha-se a uma produção racional, técnico- científica do mundo
fenomenal. O real velado pelo artefato torna-se racional na medida em que o
racionalismo aplicado gera, ele próprio, sua realidade objetiva. Assim, o
realismo primeiro se converte em uma espécie de idealismo, para o qual o
mundo é o resultado de minha construção. (WUNENBURGER, 2010, p.4647).

3.3.2 Análises das respostas dos docentes de disciplinas pedagógicofilosóficas aos itens da segunda versão do questionário
Analisamos as respostas de cinco professores formadores que lecionam disciplinas
pedagógico-filosóficas em um curso de licenciatura em Química aos itens da segunda versão
do questionário. Vale salientar que os sujeitos P9 e P10, respectivamente, além de lecionarem
disciplinas pedagógico-filosóficas, lecionam também disciplinas de conteúdo específico. As
respostas completas destes sujeitos podem ser encontradas no apêndice C.
3.3.2.1 Análise das respostas do sujeito P6
Podemos adiantar que toda a reflexão teórica e prática acerca da relevância dos
fenômenos químicos nas atividades de ensino e pesquisa do sujeito P6 encontram-se
perpassadas pelas categorias contextualização e interdisciplinaridade.

(...) Lido através da contextualização dos conteúdos com os fenômenos
químicos presentes no cotidiano e nas práticas de laboratório, nos processos
produtivos e biológicos. Busco a abordagem interdisciplinar relacionando
aspectos de outras áreas do conhecimentos. Realizo experimentação em sala
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de aula com materiais comuns ao cotidiano dos aprendizes e também no
laboratório com materiais específicos (...).

Ao mesmo tempo o real externo, natural, dado, também ocupa um certo lugar de
destaque em seu específico modo de pensar e lidar com os fenômenos químicos, como foi
possível inferir a partir, por exemplo, desse trecho de sua resposta ao primeiro item do
questionário. (...) A minha compreensão sobre fenômenos químicos implica na visão de que
estão presentes em todo o ambiente. A vida é um complexo conjunto de fenômenos químicos
(...).
Paralelamente, compreendemos também que, para este docente, a categoria
problematização não é menos relevante para a constituição de uma significativa prática
pedagógica e aprendizagem dos eixos conceituais do conteúdo fenômeno químico. Mais
ainda, P6 entende que as atividades experimentais envolvendo os fenômenos químicos num
contexto explicitamente pedagógico são instâncias estimuladoras, eficazes para a construção
de uma identidade docente – entendendo aqui o licenciando em Química como um potencial
docente – desafiadora, crítica, autônoma e reflexiva.

(...) Realizo experimentação em sala de aula com materiais comuns ao
cotidiano dos aprendizes e também no laboratório com materiais específicos.
Os fenômenos químicos precisam estar presentes no ensino por se tratarem
de problematizações que podem resultar em uma aprendizagem significativa.
A reprodução de fenômenos químicos através da experimentação é
extremamente importante para o desenvolvimento de habilidades, como a
observação, por exemplo, e competências que podem contribuir na formação
dos aprendizes. A experimentação possui uma natureza problematizadora,
contextualizadora, que relaciona a teoria com a vida (...).

Ao descrever sua compreensão acerca da especificidade do conhecimento e prática
química contemporânea, o docente P6, sempre ressaltando a necessidade de uma abordagem
multidisciplinar, parece situar a natureza como um local verdadeiramente privilegiado de
moradia para os fenômenos químicos.

(...) O conhecimento químico remete-se ao estudo da matéria, ou seja, tudo
que compõe a Natureza pode ser analisado a partir de sua composição
química, de suas propriedades. Assim, uma contaminação ambiental ou uma
doença dependem da análise dos componentes que causam estes problemas
em busca de soluções. Obviamente, qualquer problema do mundo real requer
uma abordagem multi e interdisciplinar, o que implica na interação entre as
áreas do conhecimento em busca de soluções (...).
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Apesar de toda essa preocupação realmente pertinente em relação à necessidade deum
ensino de fenômeno químico problematizador, pleno de uma abordagem simultaneamente
contextualizadora e interdisciplinar, nos parece que o docente P6 fixa o fenômeno químico em
um lugar determinado, que é a natureza, o mundo natural, não concebendo o real como uma
possiblidade de construção. Apesar de reconhecer a relevância da dimensão técnica para o
desenvolvimento do conhecimento químico quando afirma que (...) a pesquisa deve ser
estimulada como um meio de desenvolvimento técnico, intelectual e social (...) e que (...) o
conhecimento técnico é fundamental para dar suporte à pesquisa (...), não enfatiza ou mesmo
cita os vínculos que esta dimensão possui com todo um caráter construtivo, inventor, criador
de realidades não-naturais que tal ciência vem assumindo, pelo menos, desde o início do
século XX.
E uma noção como a “de construção é fundamental para a compreensão da ideia de
ciência como processo que necessita, além de procedimentos racionais e técnicos, da
participação ativa do cientista, elemento fundamental e parte integrante na produção dos
fenômenos científicos modernos ”(RÊGO, 2014, p.51). Produção esta no interior da qual os
instrumentos não podem mais ser compreendidos como meros objetos auxiliares, simples
descritores de fatos observados, mas sim novas células da racionalidade, produtoras de novas
realidades. (RÊGO, 2014).
Mas e qual o lugar da teoria na exploração de conteúdos como fenômeno químico, no
âmbito do processo de ensino-aprendizagem? E na prática de pesquisa especificamente
química? O docente P6, relativamente à dimensão pedagógica, entende que um norteamento
teórico mais profundo contribui para uma melhor compreensão destes fenômenos na medida
em que sublinha que (...) analisando os fenômenos químicos enquanto conteúdo ou objeto de
estudo da Química, (...) procuro mostrar ao aprendiz que o conhecimento em química pode
propiciar uma interpretação mais adequada, mais bem fundamentada, sobre os fenômenos
(...).
Já quanto à dimensão epistemológica propriamente dita, o professor se posiciona
assim: (...) a concepção de um método científico pré-estabelecido é útil e para a consolidação
e adequação de leis e teorias visando à aproximação com o real (...). Ainda que o sujeito P6
tenha feito a ressalva de que tal concepção não deva (...) possuir um viés hermético, fechado
em si mesmo (...), não nos é possível ignorar ser esta uma visão que remete a teoria, a razão a
um lugar bem fixado: a última etapa de um processo de experimentação, em que pode ou não
ser validada como uma ideia- resumo, representativa de uma essência, de um real externo.
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A racionalidade química, assim, na perspectiva do docente P6, aparenta ser uma
instância que tem o poder de capturar o real, de apreendê-lo efetivamente. Contudo, pensamos
que a racionalidade subjacente à Química Contemporânea, ao indicar as direções e
organizações intelectuais pelas quais se aproxima do real, ao invés de capturá-lo, inventa, cria,
um mundo, uma realidade (CANGUILHEM, 1972): podemos afirmar que mobiliza-se na
estrutura desta ciência um racionalismo dinâmico, aplicado, que ao mesmo tempo em que
transforma o objeto, se auto-transforma ( RÊGO, 2014).

3.3.2.2 Análise das respostas do sujeito P7
O docente P7, por sua vez, reconhece a existência de um mundo objetivo
externamente dado, – dinamicamente colocado em movimento pelo agente humano – mas não
vincula rigidamente os fenômenos químicos a este. (...) Há um real externo, mas este é
transformado pelo homem a fim de compreendê-lo, transformá-lo e se transformar (...). O
professor P7 também esclarece que o conhecimento e o fazer químico contemporâneo se
caracterizam por uma relativa independência do mundo natural, salientando as suas
dimensões construtivas: (...) o químico sintetiza compostos orgânicos por exemplo e a partir
desta síntese pode fazer outras sínteses (...).
Ao refletir sobre a presença dos fenômenos químicos na prática química, o sujeito P7
pontua que a teoria norteia fundamentalmente as práticas experimentais, inclusive a
observação. Mesmo os instrumentos, segundo este docente, já são estruturas teoricamente
construídas.

(...) A observação é um elemento que contribui na análise do fenômeno
químico, porém esta é carregada de teoria. (...) A experimentação é um
elemento que contribui na corroboração ou não do elemento teórico, mas não
é a partir dela que se chega necessariamente à teoria. Os instrumentos,
espectroscópio, por exemplo, têm uma teoria incorporada (...).

Este professor localiza a teoria não em um lugar ao final de um processo experimental,
emérita substituta de uma hipótese que teria sido finalmente validada, confirmada, mas, pelo
contrário, a teoria se comporta muito mais como uma espécie de lente analítica pela qual os
objetos são observados, os experimentos e instrumentos construídos. Inferimos que P6 possui
uma concepção prospectiva em relação à teoria, entendendo-a como ponto de partida da
atividade experimental desenvolvida pelo químico na atualidade. Assim, nos remete a um
entendimento de que “o pensamento teórico tem necessidade de juízos a priori, juízos que se
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formam antes mesmo da experiência e que são necessários para a análise de certos
fenômenos.” (BARBOSA, 1996, p.106).
Ao sublinhar que (...) é possível com recursos da informática, também com teoria
incorporada, simular reações químicas e até mesmo estruturas químicas (...), o sujeito P7
atualiza a afirmação bachelardiana: “O químico pensa e trabalha a partir de um mundo
recomeçado” (BACHELARD, 1990, p.33). Nesse sentido, este professor nos apresenta uma
concepção de prática química que não limita a objetividade ao mundo sensível, mas admite a
possibilidade de entendê-la enquanto devir histórico, processo dinâmico de objetivação. A
realidade, enfim, pode ser criada, conquistada através de racionalização e técnicas (BULCÃO,
2009); ou seja, “o real científico já está em relação dialética com a razão científica”.
(BACHELARD, 1978).

3.3.2.3 Análise das respostas do sujeito P8
O docente P8 ministra disciplinas pedagógicas, em que a abordagem de fenômenos
químicos não se realiza, não construindo então qualquer reflexão sobre este conteúdo tão
relevante para a Educação Química: o que nos chama a atenção, pois se percebe, no mínimo,
o desenvolvimento de uma ação pedagógica, no interior de um curso de formação de
professores de Química, que não visa o estabelecimento de um diálogo entre as dimensões
pedagógicas, conceituais e epistemológicas.
Refletindo acerca do fazer químico contemporâneo, P8 indica que (...) na atualidade, o
químico percebe que o conhecimento relaciona-se com a realidade, necessitando de alto grau
de reflexão e observação a fim, inclusive, de produzir fenômenos, não deixando de coletar e
registrar dados numa tentativa de elaborar ou refinar as explicações acerca de um determinado
fenômeno (...). Entendendo que a categoria realidade, para este sujeito, remete meramente ao
real externo e na medida em que termos como dados, explicações de fenômenos também são
expressos, apesar de ter sido também salientada a possibilidade de produção de fenômenos,
tendemos a pensar que o docente P8 concebe a relação do químico, hoje, em dia,

{...} com a natureza é de constatação, recolhimento de dados e, quando
muito, de elaboração de um processo experimental que reproduza os
fenômenos naturais a fim de concluir quais são suas causas. O que há para se
conhecer se encontra previamente definido, oculto, podendo ser revelado
pela pesquisa científica. (LOPES, 1996, p.339).
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Concordamos com Lopes (1996, p. 340) que, uma visão como esta, “é essencialmente
realista, não incorporando as novas conquistas da ciência deste século, quando o processo de
construção do fenômeno adquire contornos nítidos.”

3.3.2.4 Análise das respostas do sujeito P9
O sujeito P9, como salientado em um momento anterior desta dissertação, além de
lecionar disciplinas pedagógicas, ministra também aulas de disciplinas de conteúdos
específicos em um curso de licenciatura em Química. Contrariamente ao sujeito P8, que
estranhamente não lida com fenômenos químicos em sua prática pedagógica, o docente P9
mais do que simplesmente lidar, tem a preocupação de fornecer ao licenciando em Química
todo um enfoque científico, teórico e experimental no tratamento desses fenômenos, para que
(...) se aproprie desse conhecimento o qual deverá ser devidamente transposto para que possa
ser ensinado como conhecimento escolar na educação básica (...). Percebe-se nesse discurso
uma real preocupação com a qualidade da formação do licenciado em Química.
Também é possível inferir tal preocupação se faz presente tanto quando leciona
disciplinas pedagógicas como específicas, quando P9, a respeito da transposição didática de
conhecimento, sublinha: (...) Essa transposição do conhecimento científico-conhecimento
escolar é trabalhada nas disciplinas pedagógicas e específicas buscando correlacionar o
conhecimento químico com fenômenos naturais (...) ou com processos desenvolvidos pelo
homem (...). Mais ainda, já nesse trecho compreendemos que a concepção de fenômeno
químico deste sujeito – a qual, pelo que se pode inferir do seu discurso, é trazida para o
contexto da sala de aula – não remete à um entendimento que rigidamente o localizaria no
mundo natural, mas sim, lhe outorga a possibilidade de ser também uma construção antrópica.
Analisando mais detidamente sua concepção de real e teoria, subjacentes à de
fenômeno químico, interpretamos que, para o docente P9, o real e o racional estão
fenomenotecnicamente imbricados. Trata-se de uma visão que não entende o real como um
real dado, apreendido a partir de uma simples observação, porém muito mais um constructo
racional, técnico. Dessa forma, P9 reconhece o conhecimento químico contemporâneo no seio
de um racionalismo concreto, experimental, porque solidário de experiências às quais se abre
para receber destas novas determinações (GOMES, 2014).

(...) muito conhecimento químico é obtido a partir de espécies sintetizadas,
que muitas vezes são modeladas em computador antes de ir para a bancada e
depois para o processo industrial (fármacos, polímeros) (...). O químico
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inicialmente atuava sobre sistemas naturais, isolava substâncias que julgasse
ser úteis ao homem, as estudava, buscava a forma de melhor aplicá-las ou
adaptá-las às suas necessidades. Com o conhecimento assim adquirido, com
a compreensão de muitos fenômenos naturais e biológicos, com o avanço
nas técnicas e instrumentos o químico começou a teorizar e buscar formas de
criar novas substâncias que pudessem substituir aquelas encontradas na
natureza ou obtidas a partir do ambiente natural. (...) A maioria dos químicos
de hoje dia ao se deparar com um desafio/questionamento que queira
resolver a respeito de um fato ou fenômeno observado, seja natural ou não,
cria modelos teóricos para explicá-los e depois, sim vai criar experimentos e
lançar mão de instrumentos e técnicas para tentar comprovar ou descartar o
modelo teórico criado (...).

3.3.2.5 Análise das respostas do sujeito P10
O docente P10, assim como o docente P9, também leciona, em um curso de
licenciatura em Química, disciplinas de caráter pedagógico e específico. P10 reconhece a
relevância da exploração de aspectos conceituais ligados aos fenômenos químicos em sua
prática pedagógica. Em atividades experimentais, a teoria é utilizada, tanto como ponto de
partida, para melhor compreender os fenômenos químicos envolvidos em cada etapa das
mesmas como para, no decurso e ao final dos procedimentos experimentais, suscitar
discussões e reflexões. Este modo de lidar também visa contribuir para confrontar a
aplicabilidade e validade de dado modelo teórico para a explicação de determinados aspectos
dos fenômenos químicos estudados. Nesse sentido, a teoria, para o sujeito P10 – apesar de não
ser ressaltada em sua prática docente como instância mobilizadora do caráter criador que o
conhecimento químico vem assumindo já há algum tempo – se constitui num importante
alicerce para uma mais qualificada formação do licenciando em Química.

(...) A partir da realização de experimentos, em algumas situações são
estabelecidas correlações com as propostas teóricas discutidas previamente;
em outras as observações advindas de um procedimento experimental são
utilizados para o levantamento de hipóteses e durante a discussão são
apontados alguns direcionamento que podem despontar em um suporte
teórico o qual posteriormente é confrontado com outras proposições
anteriores (...).

Mais adiante, explicando o modo como os elementos teóricos e a realidade se fazem
presentes no interior da elaboração do fazer e do conhecimento químico contemporâneo, P10
assevera que: (...) existe a vertente teórica, por exemplo, pautada em análise matemática. (...)
Acredito que a finalidade está sim associada à natureza. Considerando-se a concepção da
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mesma como o exemplo de perfeição. Nesta concepção, entretanto estão subjacentes vertentes
diversas, incluindo religiosas. (...). Dessa forma, nos chama a atenção a presença de elementos
religiosos subjacentes ao seu modo de perceber a natureza, dotando-a como uma espécie de
lugar perfeito. Assim, por mais que reconheça a relevância da dimensão teórica, parece que
P10, mais do que conceber o real como externamente dado, confere ao conhecimento químico
o papel, a finalidade de explicá-lo, uma vez que se constitui num local religiosamente
perfeito.
Contudo, quando P10 sublinha que (...) não necessariamente a busca por informação
visa ou leva à construção de uma nova formulação ou teoria; pode-se por muitas vezes
procurar a resolução de um problema específico, como no caso de especiação de cátions (...).,
inferimos que, a despeito do religioso lugar que a natureza possui em sua concepção, cabendo
à teoria melhor compreendê-la por isso, não se pode afirmar que a teoria, para este docente,
tenha apenas essa finalidade. Problemas específicos como a especiação de cátions podem
também ser, no âmbito de uma dimensão prática, serem resolvidos.

3.3.3 Análises das respostas dos pós-graduandos de áreas específicas da
Química aos itens da segunda versão do questionário

Analisamos as respostas de quatro pós-graduandos de áreas específicas da Química –
como Físico- Química, Química Orgânica, Química Analítica e Química Inorgânica – aos
itens da segunda versão do questionário. Estes sujeitos têm ou já tiveram experiência com o
ensino médio e técnico de Química. Ressaltamos aqui que todos estes sujeitos têm enorme
interesse em lecionar disciplinas de suas respectivas áreas em cursos de Licenciatura em
Química. As respostas completas destes sujeitos aos referidos itens podem ser encontradas no
apêndice D.

3.3.3.1 Análise das respostas do sujeito P11
O sujeito P11, em sua prática de docente do ensino médio, se utiliza, essencialmente,
das aulas experimentais, para, muitas vezes por meio dos fenômenos químicos, (...) melhor
explicar um conceito químico ou aproximar mais a ciência dos meus alunos, buscando fazer
sempre um paralelo com o cotidiano (...). Bastante atento aos conhecimentos prévios dos
estudantes, P11 entende ser a observação dos fenômenos naturais, por meio do auxílio de
78

instrumentos, (...) o ponto de partida (...) para o estudante (...) melhor compreender a teoria
(...) que envolve os conteúdos.
Tal modo de lidar com o ensino de fenômenos químicos encontra ressonância na
própria concepção que este sujeito construiu acerca da natureza do saber e fazer químico.

(...) Através da observação do mundo ao nosso redor encontramos
fenômenos e comportamentos naturais que são verdadeiros enigmas, com
isso, por meio de instrumentos e arcabouços teóricos podemos desvendar,
estudar e encontrar a melhor explicação científica para estes enigmas. (...)
Tudo isso devido ao método cientifico pautado na observação, coleta de
dados e explicações dos mesmos (...).

Assim, para o sujeito P11,

{...} o conhecimento advém da experiência: há um real dado em que a
razão deve se apoiar. {...} O conhecimento, enquanto produto do processo de
conhecer, reflete o real e tanto mais objetivo e científico será, quanto maior
for o grau de reflexão alcançado. {...} A verdade está na natureza, no
fenômeno, e cabe ao pesquisador revelá-la, torná-la visível aos olhos, à
razão. A teoria é uma rede de pescar dados, mas os dados é que orientarão a
elaboração de novas teorias. (LOPES, 1996, p. 258).
Mas há dados puros? Há dados imediatos? Caso existam ou se pense que existam, o
químico na atualidade trabalha exclusivamente com esses tipos de dados? A objetividade com
que o químico cotidianamente entra em contato não repousaria muito mais sobre um profundo
vínculo entre o logos e o mundo? O químico, em seu laboratório busca tão incessantemente
assim descrever um dado imediato, tendo em vista uma adequação entre pensamento
enúmeno, entre razão e essência? O númeno, no contexto do labor químico, não seria mais do
que uma essência a ser encontrada, uma essência a ser construída por um pensamento que
engendra pensamento? (CÉSAR, 2010).

3.3.3.2 Análise das respostas do sujeito P12
Este sujeito entende que o ato de se debruçar sobre os fenômenos químicos representa
uma compreensão (...) sobre as diversas transformações que ocorrem ao nosso redor. Além
disso, com o estudo dos fenômenos é possível compreender os objetivos da Química, que é
estudar a matéria e suas transformações (...). Poderíamos inferir que, para P12, os fenômenos
químicos remetem exclusivamente a fenômenos naturais. Contudo, mais adiante, ao sublinhar
que (...) existe um conhecimento que parte da matéria prima proveniente da natureza (natural)
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e a proveniente do laboratório (artificial ou sintética) (...), P12 nos impede de realizar tão
precisa inferência.
Mas parece que, mesmo considerando a possibilidade do fenômeno químico ser
produzido em laboratório, P12 não consegue se desvincular de uma concepção que
compreende o conhecimento químico como um saber que (...) abrange fatos oriundos na
natureza ou do laboratório (...) e que (...) se torna mais cientifico quanto mais metodológico
for o seu estudo, com observações, hipóteses, teoria, experimentação e leis (...). Para este
sujeito, o químico, em seu ofício, se utiliza de um método rígido, em que há a necessidade de
seguir determinadas etapas como observação, registro e coleta de dados e formulação de
enunciados que podem vir a se constituir em leis.
Nos parece que um elemento central a ser analisado no discurso de P12 remete ao
lugar que a teoria ocupa neste contexto. Seja localizado no mundo natural, ou mesmo criado
no âmbito do laboratório, falta a P12 uma reflexão mais aprofundada sobre o papel da razão,
dos constructos teóricos na reprodução, criação ou invenção dos fenômenos químicos, ou seja,
um entendimento de que “só compreendemos o real na medida em que o organizamos
racionalmente. Nossa razão vai ao real, não parte dela.” (BARBOSA, 1982).
Enfim, interpretamos que uma concepção que não reconhece o sofisticado papel que a
razão desenvolve no conjunto do fazer químico de algum modo interfere na própria prática
pedagógica desse sujeito, uma vez que se trata de uma ação onde as aulas experimentais não
fornecem ao estudante a possibilidade de se reconhecer como um construtor de realidades, de
substâncias, de fenômenos químicos. Trata-se mais de uma aula em que a teoria ganha relevo
apenas no momento em que se discute resultados das etapas experimentais envolvidas.

(...) Ministro o pré-laboratório e explico os experimentos que serão
realizados. Coloco os materiais necessários na bancada e eles iniciam os
experimentos (...); vou observando e discutindo com os estudantes sobre os
resultados. Após uma semana os estudantes entregam um relatório técnico.
Posteriormente, este relatório passa por uma pré-correção, devolvo, e após
uma semana eles entregam o relatório final. (...).

Uma prática pedagógica como esta não abre espaço para que o estudante possa
vivenciar a ascensão vertical que um momento como o de criação científica pode propiciar. O
aprendiz, preso a uma rotina monótona e repetitiva, não tem a possibilidade de descontruir “o
tempo linear e pragmático da vida cotidiana, a partir do maravilhamento que uma experiência
do instante fecundo de criação racional{...} pode proporcionar.” (BARBOSA; BULCÃO,
2044, p.73).
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3.3.3.4 Análise das respostas do sujeito P13
A concepção de teoria que subjaz o entendimento de P13 sobre os fenômenos químicos
tem um caráter eminentemente plural. Nesse sentido, para ele, pelo menos três aspectos
devem ser considerados para uma adequada reflexão acerca do lugar que a teoria assume no
âmbito do trabalho experimental realizado pelo químico contemporâneo: em primeiro lugar,
(...) a teoria, os conceitos e literatura específica são as ferramentas que dão sentido lógico, dão
fundamento e permeiam o entendimento aos dados experimentais (...); por outro lado, a teoria
também assume um caráter prospectivo, na medida em que subsidiando processos de
objetivação, auxilia (...) grande parte dos pesquisadores (...) que (...) estão voltados à criação,
modelagem, síntese, ou otimização de coisas que já existem (...); por fim, ressurge também
imbricada à vôos de racionalidade mais verticalizantes, visto que:

(...) existem aqueles pesquisadores que não se limitam a conquistar seus
inventos, materiais, moléculas, catalisadores, fármacos..., estes investem
tempo e trabalho na reflexão, no entendimento da teoria que cerca aquela
criação, se utilizando de uma teoria que já existe, porém muitas vezes dando
um novo olhar sobre aquela, de modo que contribua com a compreensão
sobre a sua criação, muitas vezes melhorando a compreensão das pessoas
sobre aquela teoria (...).

Inferimos do discurso de P13 que sua concepção de real também assume uma
dimensão plural, não se limitando a um entendimento que caracterizaria o fenômeno químico
como essencialmente natural. Enquanto possibilidade de objetivação, o fenômeno químico
permeia a visão deste sujeito; dessa forma, depreende-se uma concepção epistemológica em
que a ligação entre a racionalidade e a ação inventiva, ultrapassando as rígidas barreiras de
um estanque visão de real como naturalmente dada, permite pensar a realidade como uma
tecnorrealidade e a objetividade como uma conquista, como uma etapa a ser vencida no
interior de um processo tecno-racional, uma autêntica fenomenotecnia( GONÇALVES,
2010).

3.3.3.5 Análise das respostas do sujeito P14
Caracterizando o conhecimento químico contemporâneo e o modo como o fenômeno
químico se insere neste contexto, a razão, para P14, tem um papel altamente relevante tanto
no que se refere à construção de reflexões sobre os fenômenos naturais como na
própriainvenção de realidades. Estas, podem tanto ter como inspiração o mundo natural,
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como sequer necessitar da habitual prática experimental, eminentemente laboratorial. Assim,
a objetivação pode se estabelecer amparada por uma racionalidade essencialmente
matemática, em que a instrumentação, já uma realidade objetivamente construída, destaca-se
amplamente enquanto ativa mediadora no seio desta fenomenotécnica.

(...) o conhecimento da química não necessariamente é proveniente da
natureza (...), mas sim da reflexão do homem (...) existem novas linhas de
pesquisa da nanociência que se preocupam com a semelhança com a
natureza denominado de biomateriais (biomimetismo), imitando morfologias
que deriva do meio ambiente (...). A possibilidade de realizar algo não
depende da utilização da experimentação, pode ser trabalhada por cálculos
auxiliados por computadores presente na área da química teórica (...).

Consideramos que uma concepção epistemológica como a de P14 encontra-se bastante
atenta ao intenso e complexo diálogo que ocorre entre a experimentação, a racionalidade, a
realidade e a instrumentação no seio do atual modus operandi químico. Este sujeito, portanto,
entende a atividade química como uma prática em que há uma profunda conjunção entre o
abstrato e o concreto, entre o racional e o experimental. Compreende tratar-se de um
conhecimento construído no âmago de um racionalismo realizador que configura o fenômeno,
o constitui, o inventa. (GONÇALVES, 2002).

3.3.4 Análises das respostas dos pós-graduandos da área de Ensino de
Química aos itens da segunda versão do questionário
Analisamos as respostas de quatro pós- graduandos da área de Ensino de Química aos
itens da segunda versão do questionário. Todos estes quatro sujeitos são estudantes de um
curso de Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências de uma universidade pública
brasileira. Um deles concentra seus estudos e pesquisas mais essencialmente nascontribuições
que a filosofia da Química pode oferecer ao ensino de Química e formação de professores de
Química; um outro se dedica mais a estudos acerca da História da Química e a necessidade
dos cursos de formação de professores incluírem a História como uma abordagem capaz de,
inserindo o licenciando nessa perspectiva, contribuir para a construção de uma formação
docente menos alienada, mais problematizador; os outros dois estudantes situam-se mais
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inseridos em pesquisas que discutem a educação química a partir de um referencial históricocrítico.
Além disso, três deles têm experiência com o ensino de Química no nível médio e
técnico de ensino bem como manifestam expressivo interesse em lecionar disciplinas de
caráter filosófico- pedagógico em cursos de Licenciatura em Química. As respostas completas
destes sujeitos aos itens do questionário podem ser encontradas no apêndice E.

3.3.4.1 Análise das respostas do sujeito P15
Refletindo sobre a dimensão que o fenômeno químico, na atualidade, ocupa no interior
do ofício do químico; os níveis de realidades que permeiam tal fenômeno; o papel da razão e
dos instrumentos, P15, sublinha que

(...) o químico não lida apenas com um mundo constituído de uma natureza
alienada de suas ações. O químico modifica e cria uma nova natureza, na
qual encontram-se novas substâncias e fenômenos criados por ele próprio.
Os nanomateriais são um bom exemplo de substâncias que naturalmente não
existiriam no mundo, mas que por meio da ação do químico, ao conceber
novas substâncias (tanto devido ao acaso quanto pelo estudo sistemático)
tornam-se parte de uma natureza artificialmente e socialmente criada (...).

O fenômeno químico, além de ser compreendido como um fenômeno natural, é
também, por P15, entendido como um produto da criação humana: criação esta que é
possibilitada fundamentalmente pelo novo caráter que os instrumentos vêm assumindo ao
longo da contemporaneidade no contexto experimental. O aparato tecnológico tornou-se
elemento essencial na medida em que diversos fenômenos químicos, segundo P15, só
puderam ser concebidos, no plano racional, devido à complexa sofisticação instrumental.
Dessa forma,
(...) A química moderna não trata apenas da “natureza natural”, mas também
de uma outra natureza criada pela intervenção humana. O químico não trata
apenas daquelas substâncias que ocorrem naturalmente no mundo, mas
também daquelas que são artificiais, isto é, criadas pelo químico em seu
laboratório. Um exemplo dessa natureza criada artificialmente são os
produtos oriundos dos programas de síntese orgânica; tais como os plásticos,
o nylon, alguns medicamentos, etc. Todas essas substâncias são objetos de
estudo da química, apesar de terem sido criadas artificialmente. Além disso,
fenômenos novos também surgem com o avanço científico. Um exemplo
desses novos fenômenos são os espectros de ressonância magnética nuclear,
que só puderam ser concebidos graças a inovações tecnológicas no campo da
física de partículas (...).
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Mais especificamente acerca do modo como a teoria encontra-se inserida no corpo
experimental químico, o sujeito P15, entende que (...) existem áreas como a química teórica e
computacional, cujo o papel das teorias é primordial, enquanto o experimento fica em
segundo plano(...). Dessa forma, P15 ao reconhecer que o processo de elaboração do
conhecimento químico pode prescindir de uma imediata necessidade de realização de
experimentos, entende “que o sentido do vetor epistemológico{...} vai seguramente do
racional ao real e não, ao contrário, da realidade ao geral”. (BACHELARD, 1978, p.92).
A teoria também é destacada no discurso de P15, quando sublinha que o químico,
como qualquer cientista, não concebe (...) o mundo fora de (...) um conjunto de pressupostos e
teorias que norteia e orienta sua prática científica. Ou seja, para este sujeito, a teoria assume
também um papel norteador no âmago do trabalho experimental realizado pelo químico uma
vez que (...) um experimento ou a observação de um fenômeno só fornecem os resultados que
um cientista precisa porque esse possui(...) um olhar condicionado pela teoria que guia a sua
coleta de dados (...).

3.3.4.2 Análise das respostas do sujeito P16
O sujeito P16, além de estudante de Mestrado na área de ensino de Química,
tambémleciona Química no ensino médio e técnico. Esclarecendo os motivos pelos quais lida
com fenômenos químicos em sua prática docente, aponta que os mesmos se constituem numa
(...) parte fundamental do estudo da Ciência Química, uma vez que essa ciência leva em
consideração as transformações da matéria e, consequentemente, esse tipo de fenômeno (...).
Ao referir que faz (...) uma abordagem macroscópica do fenômeno analisando e estudando o
que ocorre visualmente (...), inferimos que a natureza, enquanto um real dado, para P16, se
constitui numa realidade privilegiada para a realização das discussões acerca dos elementos
teórico-conceituais que envolvem o entendimento dos fenômenos químicos.
Por outro lado, a teoria, entendida por este sujeito como modelo, ocupa uma certa
relevância no âmbito da abordagem da dimensão microscópica dos fenômenos químicos junto
aos seus discentes:

(...) é feita uma discussão sobre os modelos químicos para começar um
estudo microscópico, através das partículas, ligações e energias. Assim,
podemos, a partir desses modelos, tentar explicar e entender o que ocorre
naquele determinado fenômeno ou tentar prever o que ocorreria em novas
situações (...).
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Bastante imbricado à concepção de real como um real naturalmente dado, um outro
papel é atribuído à teoria, pelo sujeito P16, quando explora os fenômenos químicos, junto aos
seus aprendizes: devido à sua capacidade de previsão, a teoria teria a função de explicar os
fenômenos químicos naturais, contribuindo para que estes sejam melhor compreendidos pelos
estudantes.

(...) O papel da observação de um determinado fenômeno natural consiste
em obter dados sobre o que está sendo estudado. A partir disso criamos uma
teoria e modelos na tentativa de explicar determinado fenômeno e podemos
confrontar essa nova teoria com novos experimentos, prevendo o que
ocorreria no experimento e fazendo o experimento para observar o que
ocorre. Nesse sentido, a teoria, observação da natureza e experimentação
agem em conjunto tendo um grau de importância relevante para o
entendimento do aluno acerca dos processos químicos que nos cercam (...).

A teoria é concebida por este sujeito, na esfera da atividade experimental desenvolvida
pelo químico, como uma elaboração racional que, orientada por um real dado, observável,
capturaria a sua essência, explicando-a: assim, para P16, (...) existe uma realidade apreensível,
que seria apenas o que podemos observar. Entretanto, o conhecimento gerado pelo químico é
basicamente teórico, de modo a tentar explicar aquela realidade apreensível (...).
Compreendemos de seu discurso que, ainda que seja uma criação racional, na medida
em que o químico (...) cria uma teoria a partir de reflexões (...), o caráter prospectivo, indutor,
criador, inventor de realidades, que perpassa a teoria não foi sequer salientado por P16. Nesse
sentido, a atividade experimental, além de validar hipóteses, convertendo-as em teorias,
serviria também (...) para ajustar alguma teoria já elaborada (...), fortalecendo-a se possível.

3.3.4.3 Análise das respostas do sujeito P17
P17 entende que (...) é imprescindível na prática pedagógica do professor e, sobretudo,
na formação do professor de química lidar de algum modo com os fenômenos químicos (...).
Atuando como professor de química do ensino médio, ele lida (...) com este conteúdo tanto na
prática (aula experimental) quanto na teoria (em sala de aula) (...). Faz-se importante para P17
que o docente realize reflexões, junto ao estudante,
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(...) sobre o caminho metodológico utilizado para compreender a natureza do
fenômeno do ponto de vista epistemológico (a química como uma forma de
conhecer) e ontológico (o que são os fenômenos químicos) para que
possamos fornecer aos estudantes uma visão de ciência mais adequada,
autêntica, rica e abrangente. Nesta perspectiva, o ensino do conteúdo
associado com uma compreensão adequada da sua natureza, permite ao
estudante compreender e obter conhecimento sobre o que são os fenômenos,
como se comportam, como são produzidos, como são representados (a noção
sobre modelos, é essencial), qual a relação que os mesmos têm com o
mundo, as condições de validade, entre outros (...).

Trata-se, então, de uma concepção pedagógica que busca valorizar, além do
entendimento dos aspectos conceituais ligados ao fenômeno químico, a construção de uma
compreensão adequada da própria natureza do conhecimento e da prática química. Dessa
forma, ao promover aulas experimentais, P17 tem como intenção não (...) apenas realizar o
experimento, mas buscar transformar aquilo que se pretende fazer com os estudantes em
conceito científico, em pensamento, em raciocínio lógico e em estrutura da ciência (...).
Assim, acredita (...) que levar o aluno a refletir sobre aquilo que fez e por que fez, isso é
entender ciência (...). Mais do que entender o atual modus operandi químico, pensamos que
tal concepção e postura pedagógico- epistemológica docente facilita a eclosão, no discente, de
um verticalizante vôo que permite a vivência do novo, da novidade, contribuindo para a sua
formação plena (BARBOSA; BULCÃO, 2004).
O sujeito P17 entende o conhecimento científico em geral, e o químico, em particular,
como um saber aproximado, provisório, histórico. Assim, (...) os químicos não revelam “a
verdade” sobre a natureza, ou seja, a relação entre química e verdade, não implica num
conhecimento científico como necessariamente verdadeiro (...); no máximo, poderíamos
pensar em uma verdade histórica ou provisória (...). O fazer químico contemporâneo, por sua
vez, não deve ser entendido a partir de uma visão que admita a existência de (...) apenas um
único método capaz de levar à veracidade dos fatos, mas diversos. Estes são determinados
para cada objeto que se pretende investigar e pelo conjunto de propósitos a descobrir (...).

3.3.4.4 Análise das respostas do sujeito P18
Os fenômenos químicos, no âmbito de sua prática pedagógica, são contemplados por
P18, (...) para contextualizar as aulas, chamar a atenção dos estudantes da importância do
conteúdo ensinado para a vida (...). A teoria é concebida por este sujeito como uma
elaboração que se efetiva após observação do fenômeno natural, ou mesmo uma construção
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desenvolvida antes de qualquer prática experimental. Neste caso, a experimentação serviria
para tão-somente validá-la. O professor, segundo P18, tem a liberdade de usar, no labor
docente, quaisquer destas concepções, que, para o sujeito, evidenciam o modo como a práxis
química se efetiva na contemporaneidade.
A natureza é encarada por P18 como uma forma de realidade que, mesmo nos dias de
hoje, contribui bastante, enquanto privilegiado setor de localização dos fenômenos químicos,
para a elaboração do conhecimento químico. Assim, para P18, (...) o que se apresenta ao
químico é (...) um real externo (...). Apesar de não ignorar a dimensão social, na medida em
que entende a necessidade do conhecimento químico ser, antes de aceito e acordado, discutido
pela comunidade científica, inferimos que a concepção epistemológica de P18 negligencia a
dimensão racionalmente inventiva que perpassa amplos setores da esfera experimental
química na contemporaneidade.

3.4 APROXIMAÇÕES, CONSTRUÇÕES, OBJETIVAÇÕES
Neste item, analisaremos os discursos dos quatro subconjuntos analisados e, como o
título do item sugere, desenvolveremos aproximações, construções e objetivações, tentando
apontar que ainda há uma persistência de concepções epistemológicas empírico- indutivistas
no entendimento do fenômeno químico e nas subjacente visões de real e teoria. Mais ainda,
inferimos que as concepções de professores formadores de disciplinas pedagógico- filosóficas
e as de pós-graduandos da área de ensino de química não são tão mais ricas que as dos outros
subconjuntos analisados: as concepções dos pós-graduandos de disciplinas específicas são as
que apresentam um maior de sintonia com o fazer químico contemporâneo. Além disso,
tecemos algumas incipientes reflexões sobre relações entre as concepções epistemológicas e
as pedagógicas que ressoam no discurso dos sujeitos. Por fim, mostramos a pertinência de se
considerar o epistemólogo Bachelard como um autêntico filósofo da Química, bem como a
necessidade de inserção de seu pensamento nos cursos de formação de professores de
Química e nos cursos de pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências.

3.4.1 PERSISTÊNCIA DE CONCEPÇÕES LIMITADAS DE FENÔMENO QUÍMICO,
REAL E TEORIA E ALGUMAS INCIPIENTES RELAÇÕES ENTRE CONCEPÇÕES
EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS
A partir das respostas dos docentes formadores de disciplinas específicas ao
questionário, podemos inferir que alguns destes docentes que compreendem a teoria como
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elemento móvel do processo de construção de substâncias químicas, além de revelar uma
concepção de fenômeno químico mais próxima de um real construído entendem que os
fenômenos químicos devem ser estudados relativamente ao detalhamento dos elementos
teóricos envolvidos.
Contudo, em muitos docentes deste grupo há ainda uma certa persistência de um
entendimento do fenômeno químico como um real natural, na medida em que não
consideram-no como um real teoricamente construído, criado. Parece que o entendimento do
papel da teoria como uma instância que, no contexto da experimentação, apenas aparece
quando uma determinada hipótese é empiricamente validada encontra-se imbricada à uma
visão de fenômeno como um real naturalmente dado, como podemos inferir a partir do
discurso do docente P3: (...) a presença de experimentos capazes de provar as teorias sobre os
fenômenos naturais compreende o pilar motivador do interesse pela Química(...). Nota-se
assim, uma concepção demasiadamente simplista de real científico e do papel da teoria no
contexto experimental contemporâneo.
Acerca das possíveis relações entre as concepções pedagógicas e epistemológicas,
ainda que de modo relativamente incipiente, entendemos que aqueles que possuem
concepções epistemológicas mais próximas a um pensamento empírico- positivista – em que
o fenômeno químico é essencialmente percebido como um real dado, localizado na natureza –
parecem possuir também concepções pedagógicas permeadas por este modelo de pensamento,
visto que reservam à teoria um destaque ao final da atividade experimental.
As concepções epistemológicas dos docentes de disciplinas pedagógico- filosóficas
analisadas não possibilitaram a construção de um quadro conceptual ricamente homogêneo,
como talvez a literatura sugerisse, tendo em vista que grande parte destes docentes possuem
pós-graduações que, pelo menos em tese,

permitiriam aos mesmos

uma formação

humanística em que reflexões, discussões em torno do problema da natureza do conhecimento
e atividade experimental química contemporânea fossem uma constante. Apontamos que estes
docentes, em seu conjunto, respeitando determinadas variações pontuais, possuem concepções
epistemológicas muito próximas às dos docentes de disciplinas específicas.
Alguns docentes de disciplinas pedagógico-filosóficas não vinculam o fenômeno
químico ao real dado, natural, chegando inclusive a destacar a dimensão construtiva
subjacente ao mesmo. Imbricada a esta dimensão, expressam um entendimento da
racionalidade como norteadora deste processo de invenção do real. Outros, como P7,
relativizando a relevância da experimentação no contexto da elaboração do conhecimento
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químico, não fixam a teoria ao lugar de hipótese validada ou mesmo de ideia- resumo da
experiência implementada quando sublinha que: (...) A experimentação é um elemento que
contribui na corroboração ou não do elemento teórico, mas não é a partir dela que se chega
necessariamente à teoria. Os instrumentos, espectroscópio, por exemplo, têm uma teoria
incorporada. (...) Além disso, P7 compreende a teoria como elemento estruturante, construtor
do próprio aparato instrumental. Não obstante, não podemos ignorar aqui que outros docentes
deste grupo nem sequer citam os vínculos que esta dimensão possui com todo um caráter
racionalmente construtivo, inventor, criador de realidades não-naturais que tal ciência vem
assumindo na contemporaneidade.
No interior deste conjunto, nos parece bastante problemática a concepção de um
docente de disciplinas pedagógico- filosóficas que por meio de seu discurso não demonstra
qualquer preocupação pedagógica em trazer a discussão sobre a relação entre os aspectos
conceituais e os epistemológicos para o interior da sua prática. Não podemos esquecer que se
trata de professores formadores que deveriam possuir uma formação pedagógicoepistemológica que propiciaria tal problematização.
Um caso interessante que ilustra bem o fato de que possuir uma concepção
epistemológica adequada, uma vez que em ressonância com o modus operandi químico
contemporâneo, não significa, necessariamente, uma garantia de uma concepção pedagógica
que, em alguma medida, se relacionasse à tal visão é o de um docente de disciplina
pedagógico- filosófica que, não obstante ter construído uma concepção que também outorga à
teoria, no campo da pesquisa química, a capacidade criativa de nortear a resolução de
problemas da dimensão prática, concebe, pedagogicamente, a teoria de um modo bastante
limitado, sem fazer qualquer referência à este caráter eminentemente indutor.
A maioria dos pós- graduandos das áreas específicas da Química, por sua vez,
possuem concepções epistemológicas que, de modo bastante interessante, destacam o caráter
construtivo da teoria, concebendo o fenômeno químico como um objeto realizado no interior
de um processo teórico de objetivação. Neste sentido, o sujeito P13, salientando o caráter
prospectivo da teoria, entende que esta (...) auxilia grande parte dos pesquisadores que estão
voltados à criação, modelagem, síntese, ou otimização de coisas que já existem (...).
Não ignoramos que muitas das vezes os pós-graduandos de áreas específicas da
Química, paralelamente a este entendimento, também concebem a teoria como uma instância
que pode vir a ser um sumário de uma experiência bem realizada, caso passe pelo crivo das
etapas experimentais, ou mesmo validada, elevando-se do patamar de uma mera hipótese de
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trabalho ao nível de lei, por exemplo. Contudo, este modo de entender o processo de
elaboração do conhecimento químico não se constitui, de modo algum, como um pensamento
dominante no interior deste grupo de sujeitos.
Por outro lado, não podemos inferir que as concepções epistemológicas dos pósgraduandos da área de ensino de Química são aquelas que mais próximas estariam de uma
visão atualizada do processo de elaboração do conhecimento químico objetivado no seio da
prática química contemporânea. Em síntese, a maioria dos sujeitos, neste conjunto analisado,
negligencia a dimensão racionalmente inventiva, tão presente no ofício do químico, que cerca
o fenômeno químico, objetivando-o. Ainda estão bastante presos a ideia de teoria como um
elemento de explicação dos fenômenos químicos naturais ou uma bússola de orientação para a
coleta de dados, como se depreende do discurso do sujeito P16: (...) O papel da observação de
um determinado fenômeno natural consiste em obter dados sobre o que está sendo estudado.
A partir disso criamos uma teoria e modelos na tentativa de explicar determinado fenômeno e
podemos confrontar essa nova teoria com novos experimentos, prevendo o que ocorreria no
experimento e fazendo o experimento para observar o que ocorre (...). Dessa forma, toda a
riqueza que abrange a complexa relação entre teoria, real e experimentação não é sequer
contemplada pela maioria destes sujeitos.

3.4. 2 BACHELARD: A NECESSIDADE DA INSERÇÃO DO PENSAMENTO DE UM
AUTÊNTICO FILÓSOFO DA QUÍMICA EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADADE PROFESSORES DE QUÍMICA.

Junto com Bachelard, compreendemos que a atualidade da atividade de pesquisa
científica química atravessa uma etapa em que são executadas as mais ousadas
racionalizações. Racionalizações estas que não são entendidas pelo filósofo francês no
espírito de um retorno ao racionalismo clássico, para o qual os princípios da razão eram
absolutos e desprovidos de historicidade. Tal perspectiva, segundo Bachelard, de modo algum
poderia explicar as mudanças por que passou a Química contemporânea uma vez que carece
de uma mentalidade aberta, capaz de polemizar suas noções de base. (BULCÃO, 2009).

A criação de novos elementos representa um progresso do racionalismo,
assim como evidencia a construção do objeto químico. Com a criação de
elementos novos não encontrados na natureza e que foram obtidos
bombardeando-se núcleos de outros átomos, o racionalismo faz sua
ontologia. Na técnica desses elementos transuranianos está a prova da
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construção do objeto científico, que não é mais dado na natureza, mas obtido
através de operações técnicas sofisticadas. (BULCÃO, 2009, p.170).

Assim, o que o epistemólogo propõe como perspectiva filosófica necessária para uma
adequada compreensão da natureza do fazer químico contemporâneo é a adoção de um
racionalismo aplicado, que ao admitir a experiência, se coloca corretamente na encruzilhada
dos caminhos, entre realismo e racionalismo. Não negamos que, em última instância, o
sentido do vetor epistemológico, para Bachelard, parte do racional em direção ao real: o que
significa destacar o caráter realizante, objetivador, que caracteriza a racionalidade científica
contemporânea e mais especificamente a fenomenotecnia química.

Defendendo que na atividade prática é preciso preparar o fenômeno antes de
o produzir, Bachelard coloca-se como defensor de um real construído, em
lugar de um real dado. Para ele, os fenômenos são realizações tornadas
possíveis pelo pensamento racional. O empirismo que se detém nos
resultados, na observação dos fenômenos, não representa corretamente o
pensamento científico contemporâneo, que exige uma complexidade distante
da simples descrição da observação direta dos fenômenos.
A
supervalorização do empírico na atividade química significa negar ou, pelo
menos, mascarar o caráter realizante das teorias químicas contemporâneas.
Significa ficar preso a um real aparente, portanto distante do real científico,
interpretado dentro de um sistema totalmente racional. (LOBO, 2004,
p.158).

Dessa forma, reiteramos a necessidade de se pensar Bachelard como um autêntico
filósofo da Química bem como a relevância de sua obra como um todo e mais
especificamente as reflexões desenvolvidas por este filósofo sobre a dimensão racional,
criadora que, subjacente à teoria, permite a criação, construção, invenção, atualização original
do próprio real. Pensamos ser indispensável a plena inserção de um pensamento como este no
seio da própria Filosofia da Química e em cursos de formação inicial de professores de
Química.
Mais ainda, entendemos também que, dada a escassa problematização que, de um
modo geral, permearam o entendimento das categorias real e a teoria tanto no discurso de
alguns docentes formadores de disciplinas pedagógico- filosóficas e de grande parte dos pósgraduandos da área de ensino de Química, defendemos que no interior dos componentes
curriculares de cursos de pós- graduação deste tipo, as reflexões advindas de um tão
radicalmente original pensamento como o do filósofo francês pode contribuir bastante para a
elevação do nível de formação de pós-graduandos de cursos como estes, na medida em que
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pode vir a possibilitar uma mais adequada compreensão do real científico, do papel
racionalmente inventivo da teoria e neste sentido, essencialmente, uma mais profunda
articulação entre as dimensões pedagógicas e a epistemológicas, que acreditamos ser um dos
principais objetivos de cursos de pós- graduação da área de ensino de Química.
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CONSIDERÃÇOES FINÃIS
Reconhecemos que a grande maioria dos sujeitos – no caso dos pós-graduandos, em
alusão àqueles que já ministram aulas no ensino médio ou técnico –, cujas concepções de
fenômeno químico foram neste trabalho analisadas, enquanto docentes, expressam em seus
discursos uma preocupação com os obstáculos essencialmente pedagógicos, subjacentes às
metodologias de ensino, processos cognitivos dos estudantes ou mesmo ao mais geral
contexto escolar (LOPES, 1996). Mas inferimos que alguns ainda, infelizmente, esquecendo
de considerar os obstáculos inerentes ao próprio conhecimento e fazer químico atual, não
analisam epistemologicamente o que ensinam, mantendo concepções epistemológicas que
reforçam obstáculos diferentes dos pedagógicos – denominados por Bachelard de obstáculos
epistemológicos –, os quais, no âmbito de um curso de formação de professores de Química,
deveriam ser superados. (LOPES, 1996).
Na medida em que “as concepções epistemológicas desempenham um papel decisivo
na prática docente, pois são fundamentais para atribuir significado a essa prática,” (LÔBO;
MORADILLO, 2003, p.40), consideramos que, além de contribuir para uma autonomização
docente, a construção do hábito de reflexão sobre as suas concepções epistemológicas
possibilitaria a invenção de um processo de redirecionamento da referida prática pedagógica,
capaz de superar o modelo tradicional, tecnicista (LÔBO; MORADILLO, 2003), que
distancia o licenciando de uma compreensão contemporânea do complexo e dialético processo
de objetivação do real desenvolvido pelo químico em seu labor cotidiano.
Entendendo o fazer químico no âmbito de um realismo operativo, fenomenotécnico,
em que o conhecimento químico se institui pela intensa e ativa busca de construção do real,
insistimos que a formação inicial e continuada de professores de Química deve ser perpassada
por uma epistemologia do aprender fazendo, que assim como orienta a prática química, deve
também nortear o processo de invenção deste profissional: o docente de Química. Nesse
sentido, a teoria deve ser concebida como uma narrativa de experimentos, pois é assim que o
químico a concebe quando cria moléculas em seu modus operandi. (BENSAUDEVINCENT, 2008; HOFFMANN, 2007).
Neste sentido, reiteramos que a perspectiva epistemológica bachelardiana, ao exaltar a
criação e a invenção, pode se constituir num excelente instrumento filosófico- pedagógico, se
devidamente inserida como uma autêntica Filosofia da Química, nas discussões realizadas nos
componentes curriculares dos cursos de Licenciatura em Química bem como nos de pós93

graduação em ensino de Química, capaz de contribuir para a construção de uma vigilância
epistemológica simultaneamente docente e discente cada vez mais atenta ao fato de que

{...} o ato de conhecer não se reduz à repetição monótona e constante de
verdades absolutas e imutáveis que, uma vez alcançadas, se solidificam,
ancorando-se no porto seguro da memória. Para Bachelard, conhecer é se
aventurar no reino do novo e do abrupto, é estabelecer novas verdades
através da negação do saber anterior e retificação de conceitos e ideias que
anteriormente nos pareciam sólidos.( BARBOSA; BULCÃO, 2004, p.51).

Assim, pensamos que pesquisas posteriores devam ser realizadas para que se possa
construir um entendimento mais abrangente tanto sobre as concepções de fenômeno químico,
real e teoria de docentes formadores e pós- graduandos como as relações entre estas e as suas
concepções pedagógicas. Entendemos haver ainda a necessidade de estudos que visem
aprofundar este debate sobre as imbricações entre as dimensões epistemológicas e
pedagógicas, uma vez que encontram-se notadamente articuladas ao processo de formação
inicial e continuada do professor de Química. A relevância da discussão de tais questões para
a formação do professor de Química é essencial pois o entendimento de um conteúdo
específico como o de fenômeno químico, por exemplo, só é realmente completo quando
perpassado por um reflexão que considere também a dimensão epistemológica que envolve a
sua construção (LÔBO, 2004).
Enfim, pensamos que, mais do que a necessidade de inserção do pensamento
bachelardiano nas reflexões que remetem à formação inicial e continuada dos professores de
Química, é preciso que esta inserção seja construída entendendo-se Bachelard como um
autêntico filósofo da Química. Além disso, sublinhamos aqui que outras pesquisas sobre
concepções epistemológicas de professores formadores, licenciados, ou mesmo licenciandos
se realizem, pois a Educação Química, tendo em vista a literatura, ainda carece de pesquisas
que objetivem construir mais profundamente uma compreensão sobre as visões destes sujeitos
acerca da natureza do conhecimento e do fazer químico contemporâneo e suas relações com a
dimensão pedagógica.
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APÊNDICE A
Respostas dos sujeitos aos itens da primeira versão do questionário

Sujeito A
1. Discordo. Os Químicos não necessariamente constroem tal ordem, por exemplo, os grupos
de pesquisas em produtos naturais extraem da natureza leques de substâncias e todo um
estudo com o seu meio natural.
2. Discordo. As impressões colhidas podem ser coletadas, apenas com dados estáticos sem a
necessidade de sentidos.
3. De “n” formas, como por exemplo a redução de partículas metálicas por boridreto de sódio
na construção de nanopartículas.
4. Isto por que os dados empíricos não são tão estreitos em relação aos teóricos. Quando se
faz o estudo de densidade relativa em laboratório percebe-se que sempre há um desvio
considerado.
5. Sinceramente não vejo como realizar, dialogar, ou outra forma de lidar com reações
químicas sem custos, pois para mim é de fundamental importância a manipulação em
reagentes no processo de aprendizagem e estes tem custos, por isso, discordo.

Sujeito B
1. Discordo. A Química se faz a partir da observação dos fenômenos à sua volta. Ordem ou
desordem, independente de como queira chamar, é inerente ao Universo e aos sistemas que o
compõe. Assim, a explicação para os diversos fenômenos destes sistemas, faz parte da
construção do conhecimento químico.
2. Concordo. Como mencionado no item anterior, um dos papéis do químico é propor
explicações para muitos dos fenômenos do Universo. E o primeiro passo para isso é a
observação.
3. Não só com fenômenos químicos, mas também com fenômenos físicos. Por exemplo:
determinação da temperatura de mudança de fases de substâncias puras, para caracterizá-las.
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4. Discordo. O experimento é uma ferramenta que auxilia na compreensão dos conteúdos
químicos, mas não é imprescindível. É possível, por exemplo, falar sobre os fatores que
afetam a velocidade de uma reação química sem realizar experimentos para tal.
5. Discordo. Nem sempre o possível está incluído em um projeto teórico de realização.
Resultados inesperados podem surgir e o papel da ciência química é buscar uma explicação
para este "inesperado" e tentar incluir o mesmo nos projetos teóricos.
Sujeito C
1.Não concordo, apesar de muitos processos químicos serem iniciados pelo homem, existem
muitos processos químicos naturais, como a decomposição de animais mortos e a fotossíntese.
2. Concordo. O primeiro passo para realizar um experimento é a observação, necessária para
definir se, quando e como fazer algum experimento. Um experimento de fotocatálise, por
exemplo, se for feito sem aparelho emissor de luz visível, não pode ser feito num lugar que
não tenha sol. Outro exemplo seria a fertilização do solo, que pode estar impróprio para o
plantio de determinadas espécies, mas pode se tornar próprio, a partir de intervenções.
3. Com certeza. Os fenômenos que promovem transformações, muitas vezes irreversíveis, são
os fenômenos químicos. Existem os fenômenos químicos naturais, como a decomposição de
animais e plantas mortas, como os fenômenos químicos artificiais, como a queima de
combustíveis e as sínteses laboratoriais (cosméticos, fármacos, alimentos, entre outros).
4. Sim, pois foi através de experimentos que muitas teorias foram derrubadas, como a do
flogístico, no século XVIII, e os conhecimentos sobre a estrutura atômica foram ampliados
através de experimentos. E todo conhecimento novo requer a realização de experimentos,
preferencialmente feitos por pessoas diferentes em locais diferentes para que este seja
validado.
5. Concordo. Todo experimento tem seu custo. Muitos experimentos são possíveis de serem
realizados, mas muitas vezes demoram de ser realizados por conta do alto custo para a sua
realização. O custo pode ser relativo a equipamentos, reagentes, e em alguns casos, a mão de
obra pode pesar no custo do experimento. Diversos aparelhos custam milhares de dólares,
algumas vezes beirando ou até mesmo alcançando os milhões. Um exemplo a ser citado é a
remoção do sal da água do mar, que é possível, mas ainda é caro, considerando as técnicas já
utilizadas para este fim.
Sujeito D
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1. Concordo. Por exemplo, uma determinada semente produz uma substância ao amadurecer,
sendo assim é necessário esperar as fases naturais até que essa substância seja produzida.
Mas, caso um pesquisador tenha interesse em produzir essa substância ele fará um estudo e a
partir dessa revisão saberá que ao misturar um reagente A e um reagente B irá formar a
mesma substância produzida pela semente, que é um processo muito mais rápido.
2. Concordo. A visão de um químico em relação ao o que está ao seu redor é muito analítica,
procuramos justificativas para as reações que presenciamos ou então relacionamos figuras e
formas de objetos a estruturas químicas. Por exemplo, ao preparar um bolo é adicionado o
fermento com a intenção de fazer com que massa aumente de tamanho, isso é possível após
liberação de CO2, presente no fermento... Ao preparar o café, já se imagina um fenômeno de
extração... Ao lavar uma panela gordurosa e utilizar o detergente, relacionamos a ação do
surfactante... Quando vamos a um local onde tem aquela piscina de bolinhas, infantil, já
imagino a estrutura de um sólido, em que as partículas estão mais próximas umas das outras.
Enfim, imagino que nossa visão seja mais analítica, como foi dito no inicio.
3. Sim. Reações para produção de hidrogênio, redução, oxidação, impregnação, calcinação; na
área de catálise, que é a que eu trabalho, existe e muito.
4. Sim. Muitas vezes você inicia um trabalho sem ter conhecimento algum sobre o material,
mas sabe sintetizar, por exemplo, porque um outro alguém com mais experiência te passou
um fluxograma, então só depois de um tempo você começa a estudar e a entender o porque foi
utilizado aquelas condições na síntese. Acredito que isso aconteça devido aos prazos que
precisamos cumprir ou até mesmo a falta de costume de primeiro estudar e depois ir para
parte experimental, sempre ocorre o inverso.
5. Ideias inovadoras vêm ao caso, mas logo em seguida é necessário fazer um planejamento.
Por exemplo, ter a ideia de utilizar a casca da mandioca com precursor do carvão ativado vem
ao acaso, mas após a ideia é necessário fazer um planejamento das sínteses e caracterizações
para ver se a ideia é pertinente ou não.
Sujeito E
1. Boa parte do grande desenvolvimento da ciência foi estudar e entender como a natureza se
comporta. Ao sintetizar a ureia, a ciência comprovou que temos a capacidade de replicar a
natureza seguindo uma direção de rota de síntese diferente, a partir desse marco, também
comprovamos que podemos obter um aminoácido, por exemplo, sem a necessidade de
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precursores naturais, ou seja, nos livramos da antiga tese que a natureza sempre nos forneceria
toda e qualquer matéria-prima.
2. Em uma parte significativa, a observação dos fenômenos naturais ou do senso-comum
engaja uma base sólida para o desenvolvimento da ciência, como por exemplo, a síntese de
substâncias por vias tecnologicamente aceitáveis, ou então, sintetizar substâncias similares
àquelas encontradas na natureza a fim de replicar suas propriedades. Mas outra parte
expressiva livra-se dessa necessidade pelo fato de termos uma base teórica razoável que nos
permite “prever” uma dada conclusão sem a necessidade da colheita da realidade ou
impressões ao nosso redor.
3. Há pesquisa voltada numa química teórica, como por exemplo, a modelagem atômica,
molecular e de reatores, bem como, há pesquisa em química voltada para a divulgação da
ciência, como por exemplo, a elaboração de artigos voltados para consolidação de conceitos e
de revisão bibliográfica. Assim, pensar que o químico necessita lidar in situ com os
fenômenos químicos é uma maneira arcaica de pensar no desenvolvimento da ciência.
4. Existe uma forte tendência de nós físico-químicos irmos menos às bancadas, pois se pode
estudar um sólido, por exemplo, prevendo suas propriedades físico-químicas através de
modelagem molecular, sendo que esse sólido em estudo nunca foi sintetizado ou sequer existe
na natureza.
5. Na história da ciência temos relatos de realizações científicas que em momento nenhum foi
objetivo de um dado projeto, temos como exemplo a descoberta da penicilina por Fleming,
que foi destoante do objetivo do projeto que ele participava. Acredito que ainda hoje, com a
ciência mais madura, há um número razoável de seu desenvolvimento por meio de “acasos”
do que da realização de um objetivo final de um programa. Nesse amadurecimento da ciência,
os cientistas se veem acuados de admitir tais “incidentes” e publicam seus resultados como se
fossem coincidentes ao seu objetivo inicial.
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APÊNDICE B
Respostas de docentes de disciplinas específicas aos itens da segunda versão do
questionário
Sujeito P1
1. Sim. Eu lido por que em uma das disciplinas que eu ministro são desenvolvidas aulas
experimentais. Nestas, muitos experimentos são baseadas em reações químicas, como
decomposição de amostras, digestão de matéria orgânica, convertido em CO2; nesse caso, sem
dúvida, estão envolvidos fenômenos claramente químicos que seriam a conversão do carbono
orgânico em CO2. Eu trabalho com uma aula experimental; portanto a observação é essencial
para perceber alterações do que está acontecendo. Eu trabalho com a teoria pósexperimentação. Do ponto de vista qualitativo, a observaçãodeve ser antecipada à teoria de
forma a tornar essa aula um pouco mais ativa, a tornar esse estudante como se ele estivesse
criando alguma coisa. Importante esse ideia de criação. Em termos de instrumento são, sem
dúvida nenhuma importantes, que eles passam a ser os nosso olhos pra que consiga enxergar
alterações microscópicas que nós conseguimos perceber muitas vezes do ponto de vista
macroscópica e micro. Não só do ponto de vista macroscópico vai ocorrer alteração. E a
natureza por vezes importante para o desenvolvimento, mas nem sempre. Na verdade, e
muitas vezes, nós vamos de encontro ao que a natureza.
2. Concordo com essas afirmações em partes sim, em parte a verdade. A grande dificuldade
que nós temos é estabelecer um olhar em que não haja, em que não se torça para que alguma
coisa esteja acontecendo, com um olhar puro, capaz de julgar, de perceber sem preconceitos
ou preconcepções. Isso realmente ocorre. Em outras vezes, nós forçamos certas
transformações que a natureza não é capaz de fazer. Então, a resposta é concordo sim.
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3. Em parte sim. Nem todas as respostas se encontram na natureza ou talvez isso já seja da
natureza. A natureza não é homogênea. A natureza não tem um comportamento só senão nós
seríamos apenas uma única planta. Talvez revendo a resposta, talvez a questão da natureza
seja mais essencialmente mais fundamentada. A diversidade é típica do que é natural. Certas
transformações, certas alterações são propiciadas efetivamente pela ação do homem e pela
ação de técnicas que ele aplica.
4. O que eu entendo do que está colocado aqui é a questão do experimental. Eu
particularmente sou essencialmente experimentalista. A teoria , as hipóteses são geradas antes
da execução do experimento, mas as observações que são feitas nestes experimentos ou que
são feitas num conjunto planejado e sequenciado de experimento que faz com que, pelo
menos naquilo que eu trabalho, as teorias, as teorizações sejam definidas. Mas isto talvez
tenha relação com o tipo de trabalho que eu executo; do químico que eu sou. Se não houvesse
espectroscopia, muito da Química teria ficado como teórica e aquilo não poderia ser
explicado. Novas características de entendimento do comportamento especial, interações
intermoleculares ou mais especialmente entre moléculas e vizinhança também estão
relacionadas a certas observações em que se esperava um dado comportamento e obteve-se
outro. Então, alguém, alguma coisa foi feita para analisar que o comportamento foi superado
ou não. Portanto, faz sentido o tipo de resposta.
Sujeito P2
1. Sim. Como professor é essencial que devamos lidar com fenômenos químicos tendo em
vista que tudo na vida tem a química presente no dia a dia. Especificamente como sou
professor de química do segundo e terceiro semestre tenho me preocupado em correlacionar a
teoria com a prática buscando exemplos do cotidiano e dentro da realidade dos estudantes,
quando possível. Portanto, dentro deste contexto destaco como sendo importantes cinco
pilares que forma o ciclo investigativo: natureza, observação, formulação de hipóteses, testes
experimentais e formulação da teoria e suas leis. A natureza está para ser observada e a partir
daí procura-se entender os fatos se fundamentado nas hipóteses, fazendo as experimentações e
formulando uma teoria que venha explicar o fenômeno. Isto é, a teoria é testada a partir de
experimentações que justifiquem sua fundamentação. Para os testes experimentais se faz
necessário de recursos instrumentais que possam responder as hipóteses formuladas e assim
se respaldar para formulação de leis e teoria.
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2. Sim. A química não existiria se não estivesse presente a natureza do reino animal e
vegetal, por exemplo. São dois sistemas dentro de poderosíssimos e misteriosos
macrossistemas e que contém milhares de microssistemas a ser compreendidos. Em se
tratando do corpo humano é sabido que se tem cinco sentidos: tato, olfato, audição, visão e
paladar os quais são muito limitados para a maioria das situações. Particularmente a visão do
ser humano é muito estreita perante a visão de uma águia. Isto vem a reforçar que o
observador em geral, para a maioria dos casos, necessita de auxílio de modo que se tenham
uma maior ampliação do todo e daí possibilite tirarmos informações mais próxima possível do
real.
3. Concordo. A química, não soa de hoje mas a de sempre, esteve presente como sendo uma
ciência construtivista. Acontece que esta construtividade é algo que se consegue de maneira
bastante gradativa e não dando um salto quântico. A ciência como um todo não caminha na
velocidade da luz, pelo contrário para se entender os fenômenos e requer muito estudo e nem
sempre as respostas aparecem prontamente.
4. Sim. Conforme discutido no primeiro questionamento o observador deve reunir todas as
informações possíveis a partir de testes experimentais. Com isso, se elabora hipóteses para
suportar os modelos teóricos e suas leis que expliquem satisfatoriamente a natureza dos
fenômenos. Para exemplificar este suponha que se tenha um experimento clássico de
eletroquímica em que diz respeito a formação da pilha de Zn/Cu. Neste caso, a conclusão que
se chega é o zinco oxida-se reduzindo o cobre enquanto que o cobre por sua vez se reduz
oxidando o zinco. Para um observador fica o questionamento, será que o cobre é capaz de se
reduzir perante a prata? Caso seja, então se pode concluir que ele é sempre um agente
oxidante? Portanto, a partir dessas reflexões começa a se ter condições de formular hipóteses
e em seguida realizar testes experimentais que venham obter novas respostas que dê suporte
ao que se supôs e consequentemente se ter teorias que expliquem os fenômenos.
Sujeito P3
1. Durante toda minha prática docente e de pesquisador (Química Analítica e Química e Meio
Ambiente), os fenômenos químicos são abordados, seja como uma consequência direta de um
planejamento experimental (visando a confirmação de uma hipótese), ou como uma
necessidade de explicar os fundamentos teóricos explicados aos estudantes. Em minha
concepção, a Química (como as demais ciências experimentais) não conseguiria atingir seu
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objetivo de explicar a natureza sem a execução de experimentos. A Química é uma ciência
fundamentalmente de observação, sem a qual ela se torna vaga.
2. Concordo as afirmações, ressaltando que a presença de experimentos capazes de provar as
teorias sobre os fenômenos naturais compreende o pilar motivador do interesse pela Química.
Portanto, considero que a falta de experimentos é um dos mais graves desmotivadores aos
estudantes de Química. Como exemplos, cito a associação da teoria sobre espontaneidade
termodinâmica com procedimentos muito simples, porém muito eficientes (mistura de
substâncias capazes de promover transferência de elétrons, como a imersão de uma barra de
zinco metálico em uma solução de nitrato cúprico).
3. Concordo com a afirmativa. Desde os primórdios da civilização até a era espacial, a
Química tem sido uma das mais poderosas e úteis ferramentas do progresso humano. Poucas
são as ciências que apresentam a capacidade da Química em entender e modificar a natureza.
Infelizmente, às vezes, as modificações não são tão benéficas e este aspecto deve ser
lembrado. Como exemplo da capacidade da Química em transformar a natureza, pode-se citar
a síntese de fármacos pela indústria farmacêutica e o consequente controle químico sobre
populações microbianas. Outra vertente da Química muito atuante na modificação da natureza
compreende a metalurgia, na qual o ser humano aprendeu a extrair, dos recursos minerais, a
matéria-prima necessária para a construção civil, indústria automobilística, entre tantas outras
aplicações.

Obviamente,

nem

todas

as

aplicações

descritas

acima

podem

ser

“experimentadas” em sala de aula, mas frequentemente podem ser utilizadas como meios para
atingir objetivos específicos no desenvolvimento de linhas de pesquisa.
4. Concordo com as afirmações, pois a própria natureza da Química exige que haja
experimentação que é viabilizada mediante o uso de instrumentos. Estes instrumentos estão
cada vez mais sofisticados e são capazes de gerar volumes muito significativos de dados, os
quais devem ser cuidadosamente analisados por meio do bom senso analítico e por
ferramentas estatísticas apropriadas. Em experimentos direcionados a problemas específicos
(como as dissertações e teses) em Química, a instrumentalização é algo essencial para a
obtenção de resultados destinados ao conhecimento e/ou explicação dos mais variados tipos
de fenômenos observados naturalmente, ou desenvolvidos/simulados em laboratórios.

Sujeito P4
1. Para fornecer ao discente uma visão mais concreta a respeito do estudo teórico de
determinados temas. A forma de trabalho é através das aulas práticas, nas quais os
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experimentos são estudados. Tanto a natureza, quanto a observação, instrumentos utilizados
em determinada experimentação podem ajudar no desenvolvimento de habilidades necessárias
ao químico, de modo a permitir a interação entre várias teorias.
2. Concordo com a primeira. Em parte com a segunda, pois a verdade está na natureza que até
então conhecemos, mas isso não quer dizer que ela não esteja em natureza que existam e não
conhecemos. Concordo com a terceira. Para a quarta, creio que ter-se-ia que discutir o que
seria o grau de reflexão. Hoje temos muitas teorias que são originárias da observação de
fenômenos indiretos.
3. Sim. Dessa capacidade de ser construtiva vêm os números que afirmam que a cada 27s
surge um novo composto orgânico sintético e cerca de um milhar passam a ser
comercializados anualmente. Muitos são resultados de sínteses planejadas, mas uma parte
vem de reações não esperadas. Isso ocorre porque não temos a totalidade do conhecimento e
controle sobre as transformações químicas.
4. Sim. Entretanto, nada impede que a qualquer momento surjam fenômenos que as teorias
não expliquem perfeitamente, fazendo com que elas precisem ser modificadas ou as tornem
obsoletas. Muitas vezes um experimento é realizado para comprovar uma teoria bem
estabelecida e o resultado encontrado aponta para a formulação de nova teoria.
Sujeito P5
1. Sim. Sou professora da área de Físico Química e desenvolvo pesquisas na mesma área. No
ensino, nas aulas práticas, os experimentos são relacionados à cinética e/ou termodinâmicas
das reações químicas. Na pesquisa desenvolvo estudos voltados para obtenção de novos
materiais, por meio de processos químicos. Investigo também o efeito de catalisadores sólidos
na cinética de reações químicas. Para desenvolver as atividades seja de ensino ou de pesquisa
é essencial conhecer os aspectos teóricos por meio de uma ampla revisão da literatura. A
experimentação no ensino é fundamental para a compreensão dos fenômenos físico-químicos
e na pesquisa é fundamental para alcançar os objetivos.Quanto à observação no ensino é
importante para a aprendizagem dos discentes; na pesquisa é essencial para discutir os
resultados e alcançar as conclusões. Os instrumentos são importantes para desenvolver os
experimentos seja na pesquisa ou no ensino.
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2. Não. Houve um grande desenvolvimento da química, permitindo manipulações da matéria
com embasamento científico, para além da observação da natureza. Como exemplificado na
questão 3 a seguir.

3. Sim. Com o acúmulo de conhecimentos ao longo dos séculos, a ciência, de um modo geral,
e a química em particular passou a ser mais construtiva com importantes interferências em
processos e produtos. Um exemplo é a nanotecnologia, com manipulação da matéria em
escala atômica ou molecular, o que permite desenvolver estruturas com diferentes
propriedades com interferência em diversos ramos do conhecimento, além da química, tais
como biotecnologia, a medicina, a eletrônica, entre outras.
4.

Não. O químico necessita sim de instrumentos nas suas atividades investigativas.

Entretanto seu trabalho não se limita “a registrar dados na tentativa de elaborar...”O trabalho
do químico muitas vezes é voltado para resolução problemas da atualidade como por exemplo
encontrar fontes alternativas de energia.
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APÊNDICE C

Respostas dos docentes de disciplinas pedagógico- filosóficas aos itens da segunda versão
do questionário

Sujeito P6

1. A minha compreensão sobre fenômenos químicos implica na visão de que estão presentes
em todo o ambiente. A vida é um complexo conjunto de fenômenos químicos. Analisando os
fenômenos químicos enquanto conteúdo ou objeto de estudo da Química, posso afirmar que
procuro mostrar ao aprendiz que o conhecimento em química pode propiciar uma
interpretação mais adequada, mais bem fundamentada, sobre os fenômenos. Lido com os
fenômenos químicos através da contextualização dos conteúdos com os fenômenos químicos
presentes no cotidiano e nas práticas de laboratório, nos processos produtivos e biológicos.
Busco a abordagem interdisciplinar relacionando aspectos de outras áreas do conhecimento.
Realizo experimentação em sala de aula com materiais comuns ao cotidiano dos aprendizes e
também no laboratório com materiais específicos.
Os fenômenos químicos precisam estar presentes no ensino por se tratarem de
problematizações que podem resultar em uma aprendizagem significativa. A reprodução de
fenômenos químicos através da experimentação é extremamente importante para o
desenvolvimento de habilidades, como a observação, por exemplo, e competências que
podem contribuir na formação dos aprendizes. A experimentação possui uma natureza
problematizadora, contextualizadora, que relaciona a teoria com a vida.
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2. Concordo com essa afirmação. O conhecimento químico remete-se ao estudo da matéria,
ou seja, tudo que compõe a Natureza pode ser analisado a partir de sua composição química,
de suas propriedades. Assim, uma contaminação ambiental ou uma doença dependem da
análise dos componentes que causam estes problemas em busca de soluções. Obviamente,
qualquer problema do mundo real requer uma abordagem multi e interdisciplinar, o que
implica na interação entre as áreas do conhecimento em busca de soluções.

3.

Sim, a pesquisa deve ser estimulada como um meio de desenvolvimento técnico,

intelectual e social. O conhecimento técnico é fundamental para dar suporte à pesquisa.
Porém, é preciso ampliar as possibilidades de atuação do químico estimulando e capacitandoo a contextualizar o conhecimento e relacioná-lo com outras áreas do conhecimento. A busca
por soluções, inovações e de interpretações é fator de desenvolvimento da sociedade. Deve ser
estimulada em todas as áreas do conhecimento visando uma formação atuante, reflexiva,
capaz de transformar a realidade em que o sujeito está inserido.

4. Concordo parcialmente, pois, a concepção de um método científico pré-estabelecido é útil
para a consolidação e adequação de leis e teorias visando à aproximação com o real.
Entretanto, se esta concepção possuir um viés hermético, fechado em si mesmo, pode ser um
obstáculo à inovação, à descoberta, à validação de outros tipos de conhecimento existentes ou
que podem ser produzidos que são importantes para a sociedade.

Sujeito P7

1. Lido com os fenômenos químicos porque no ensino de química e na pesquisa em ensino de
química este conceito aparece quando se aborda transformação da matéria. A forma que eu
lido é tratá-lo como um processo onde há quebra de ligações químicas e formação de novas
ligações químicas. Na natureza ocorrem fenômenos químicos, então precisamos entendê-los
até para poder transformá-lo para atender aos nossos interesses, que não são homogêneos na
sociedade. A observação, pois é um elemento que contribui na análise do fenômeno químico,
porém esta é carregada de teoria. A teoria fundamenta uma compreensão mais aprofundada
dos fenômenos químicos, com modelos e formulação de conceitos que não existem na
natureza, portanto não serão descobertos, exemplo o próprio conceito de fenômeno químico é
proposto pela espécie humana. Os instrumentos possibilitam uma observação para além dos
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sentidos do corpo. A experimentação é um elemento que contribui na corroboração ou não do
elemento teórico, mas não é a partir dela que se chega necessariamente à teoria.

2.

Não, é proveniente da natureza também, por exemplo a obtenção de metais a partir do

minério, mas também o químico sintetiza, compostos orgânicos por exemplo e a partir desta
síntese pode fazer outras sínteses. A verdade não está na natureza e sim na prática social, pois
o ser humano ao transformar a natureza, ele se transforma e aí a verdade será construída na
relação social com outros seres humanos. Há um real externo, mas este é transformado pelo
homem a fim de compreendê-lo, transformá-lo e se transformar, então não é um reflexo da
realidade natural e sim uma compreensão da realidade social, pois não vivemos isolados.

3.

Sem dúvida, pois os instrumentos, espectroscópio, por exemplo, tem uma teoria

incorporada, que possibilita uma coleta de dados sobre a identificação de átomos e moléculas.
Além disso é possível com recursos da informática, também com teoria incorporada, simular
reações químicas e até mesmo estruturas químicas e quando se parte para o experimento é
para o preparo do material simulado, que deve se prestar a alguma finalidade.

4. Não, ao observar o químico já o faz com alguma teoria que pode ser corroborada ou não,
então o experimento é um passo importante, mas não o determinante. Quando Bohr formulou
os postulados do modelo atômico ele não partiu de um experimento e sim utilizou de
conhecimentos da época, incluindo os experimentais. Além disso não existe uma única forma
de proceder na ciência (um único método), penso que a filosofia da ciência traz contribuições
a esta discussão com os trabalhos de Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, Bachelard.

Sujeito P8

1.

Atualmente, tenho ministrado as disciplinas da área de Educação iniciais do curso, que

não abordam fenômenos químicos de forma específica.

2, 3,4. Concordo com as três afirmações. Não as entendo como contraditórias, mas como
complementares. Na atualidade, o químico percebe que o conhecimento relaciona-se com a
realidade, necessitando de alto grau de reflexão e observação a fim, inclusive, de produzir
fenômenos, não deixando de coletar e registrar dados numa “tentativa de elaborar ou refinar
as explicações acerca de um determinado fenômeno”.
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Sujeito P9* (Docente que, além de lecionar disciplinas pedagógicas, leciona também
disciplinas específicas em um curso de Licenciatura em Química)

1. Sim, lido com fenômenos químicos pois sou professora de um curso de Licenciatura em
Química atuando tanto na área específica do conhecimento como em disciplinas da área de
Pedagogia/Ensino de Química. Sendo assim os fenômenos químicos são estudados em um
enfoque científico, teórica e experimentalmente, para que o licenciando se aproprie desse
conhecimento o qual deverá ser devidamente transposto para que possa ser ensinado como
conhecimento escolar na educação básica. Essa transposição do conhecimento científico em
conhecimento escolar é trabalhada nas disciplinas pedagógicas e de ensino buscando
correlacionar o conhecimento químico com fenômenos naturais (ambientais, geológicos,
biológicos, por exemplo) ou com processos desenvolvidos pelo homem e de uso conhecido
pela população. As estratégias utilizadas podem ser a construção de experimentos que
envolvam observação, manipulação, utilização de instrumentos, mesmo que rudimentares ou
adaptados; a utilização de jogos adaptados, a criação de modelos concretos para fazer
analogia com os modelos teóricos, dentre outras.

2. Discordo com quase tudo o que foi afirmado pois hoje em dia muito conhecimento
químico é obtido a partir de espécies sintetizadas, que muitas vezes são modeladas em
computador antes de ir para a bancada e depois para o processo industrial (fármacos,
polímeros). Contudo, não podemos esquecer que parte do conhecimento químico que temos
hoje em dia também foi construído a partir da interferência do químico sobre o ambiente
natural, por exemplo, há muitos medicamentos que ainda são extraídos de plantas, insumos
que a sociedade moderna utiliza que são obtidos a partir dos minerais (gasolina, aço, vidro
etc), dos vegetais (óleos, álcool, etc), do ar (oxigênio, nitrogênio, etc), da água do mar (sal,
hidróxido de sódio, cloro, hidrogênio).

3. Concordo, conforme já me posicionei na questão anterior, o químico inicialmente atuava
sobre sistemas naturais, isolava substâncias que julgasse ser úteis ao homem, as
estudava,buscava a forma de melhor aplicá-las ou adaptá-las às suas necessidades. Com o
conhecimento assim adquirido, com a compreensão de muitos fenômenos naturais e
biológicos, com o avanço nas técnicas e instrumentos o químico começou a teorizar e buscar
formas de criar novas substâncias que pudessem substituir aquelas encontradas na natureza ou
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obtidas a partir do ambiente natural. Creio que os exemplos dados na questão anterior
contemplam esta questão também.

4. Não concordo. Creio que a maioria dos químicos de hoje dia ao se deparar com um
desafio/questionamento que queira resolver a respeito de um fato ou fenômeno observado,
seja natural ou não, cria modelos teóricos para explicá-los e depois, sim vai criar
experimentos e lançar mão de instrumentos e técnicas para tentar comprovar ou descartar o
modelo teórico criado.

Sujeito P10* (Docente que, além de lecionar disciplinas pedagógicas, leciona também
disciplinas específicas em um curso de Licenciatura em Química)

1. Sim. Em minha percepção a observação e discussão de fenômenos auxiliam o estudante no
desenvolvimento de habilidades e no estabelecimento de competências essenciais para o
estudo, ensino e aprendizagem da Química. A partir da realização de experimentos, em
algumas situações são estabelecidas correlações com as propostas teóricas discutidas
previamente; em outras as observações advindas de um procedimento experimental são
utilizados para o levantamento de hipóteses e durante a discussão são apontados alguns
direcionamento que podem despontar em um suporte teórico o qual posteriormente é
confrontado outras proposições anteriores.
Em conjunto, os aspectos destacados (observação, teoria, instrumentos e experimentação)
constituem um alicerce para a formação de qualidade dos estudantes de Química.

2. Concordo em parte, pois está se avaliando apenas a dimensão prática correlacionada aos
fenômenos da natureza. Mas existe a vertente teórica, por exemplo, pautada em análise
matemática. Acredito que a finalidade está sim associada à natureza. Considerando-se a
concepção da mesma como o exemplo de perfeição. Nesta concepção, entretanto estão
subjacentes vertentes diversas, incluindo religiosas.

3. Não tenho reflexão aprofundada para concordar totalmente ou discordar. Chama-me
atenção, entretanto, a ênfase à técnica. Percebo um destaque à experimentação, mas no
momento não disponho de elementos para discutir.
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4. Concordo em parte, pois não necessariamente a busca por informação visa ou leva à
construção de uma nova formulação ou teoria. Pode-se por muitas vezes procurar a resolução
de um problema específico, como no caso de especiação de cátions; situação na qual não se
encaixa uma generalização. Além disto, tomando-se como exemplo o estudo das propriedades
periódicas dos átomos, em muitas situações tem-se uma série de fatores comuns que podem
influenciar em diversos casos, mas em pontos específicos há de se avaliar a preponderância de
um em relação a outro. Isto requer análises mais apuradas as quais podem ir de encontro às
generalizações.

APÊNDICE D
Respostas dos pós-graduandos de áreas específicas da Química aos itens da segunda
versão do questionário
Sujeito P11
1.

Na minha prática como docente, procuro usar os fenômenos químicos baseados na

experimentação, com o intuito, de facilitar a transmissão do conhecimento. Para melhor
explicar um conceito químico ou aproximar, mas a ciência dos meus alunos, buscando fazer
sempre um paralelo com o cotidiano. Com a natureza e esses instrumentos ajudo os alunos a
melhor compreender a teoria que os envolve e nessa situação a observação e o ponto de
partida para que inicialmente fiquem visíveis os possíveis conhecimentos prévios dos alunos e
assim facilita os reparos principalmente, no que diz respeito à linguagem.
2. Sim. Através da observação do mundo ao nosso redor encontramos fenômenos e
comportamentos naturais que são verdadeiros enigmas, com isso, por meio de instrumentos e
arcabouços teóricos podemos desvendar estudar e encontrar a melhor explicação científica
para estes enigmas. Um bom exemplo foi quando na idade média acreditava-se que a terra era
o centro do universo. Portanto, homens pensadores e filósofos vestidos de alta e profunda
reflexão baseados no empirismo e na observação trouxeram a verdade, ou seja, não a terra,
mas sol seria o centro do universo. Porém tudo isso, só foi possível graças à inquietação do
homem de buscar explicações mais concretas e profundas estando estas acima de qualquer
postulado ou simples concepção teórica.
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3. Sim. Levando em consideração a realidade de um pesquisador, e sua rotina de laboratório,
em primeiro lugar são traçados os objetivos da pesquisa. Após os objetivos traçados busca-se
alcançá-los por meio da experimentação onde a técnica que está por trás dos aparelhos e
instrumentos para reproduzir e/ou criar fenômenos poderão ser otimizados para uma melhor
resposta que esteja de acordo com objetivos traçados inicialmente.
4. Sim. Concordo, pois, ainda considerando a realidade de um pesquisador como me referir na
questão anterior, acredito que ao observar um fenômeno que possivelmente já possui certa
explicação teórica um pouco tanto superficial, da margem para que novas explicações mas
aprofundadas possam surgir, tudo isso devido ao método cientifico pautado na observação,
coleta de dados e explicações dos mesmos. Como exemplo, posso citar o estudo de uma
síntese orgânica de um composto qualquer, considerando que na literatura já existe uma
explicação bastante relevante para a mesma, porém, através da observação, reprodução ou
uma minuciosa investigação novas concepções ou até elucubrações, mas aprofundadas podem
esclarecer melhor alguns pontos deste fenômeno que até então não estavam bem firmados.
Sujeito P12
1. Sim. Aprender sobre os fenômenos é compreender sobre as diversas transformações que
ocorrem ao nosso redor. Além disso, com o estudo dos fenômenos é possível compreender os
objetivos da Química, que é estudar a matéria e suas transformações. A realização de
experimentos para explicar os fenômenos e a utilização de exemplos do nosso dia-a-dia
facilita o entendimento sobre esse conteúdo.
Formas de trabalhar o conteúdo, atualmente:
- Como professor: Divido a turma em seis equipes com cinco componentes cada, no
Laboratório de Química existente no IFBA – campus Santo Amaro. Ministro o pré-laboratório
e explico os experimentos que serão realizados. Coloco os materiais necessários na bancada e
eles iniciam os experimentos em rodízio (para que não falte material) e, enquanto isso, vou
observando e discutindo com os estudantes sobre os resultados. Após 1 semana os estudantes
entregam um relatório técnico. Posteriormente, este relatório passa por uma pré-correção,
devolvo, e após uma semana eles entregam o relatório final.
- Como pesquisadora: Através do Programa de Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC-Jr),
oriento estudantes de nível médio com a pesquisa de preparo do sabão a partir do óleo
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residual de fritura, proveniente do preparo de comida e salgados da cantina situada no nosso
campus. Nesse estudo é discutido diversos conteúdos da Química, inclusive os fenômenos
químicos. Entretanto, é uma atividade direcionada apenas para estudantes que fazem parte do
programa. Por outro lado, eles são agentes multiplicadores quando divulgam esse trabalho em
feiras de ciências e seminários organizados pela Instituição.
Estes itens, mundo natural, observação, teoria, instrumentos, servem para contextualizar o
tema. Uma forma de o estudante encontrar um vínculo ou um significado dessa aprendizagem
no seu cotidiano.
2. Não. Apesar de concordar que o conhecimento químico atual é proveniente principalmente,
da natureza, a realidade não é só essa. Existe um conhecimento que parte da matéria prima
proveniente da natureza (natural) e a proveniente do laboratório (artificial ou sintética). Cabe
ao químico revelá-la por meio do que for necessário para a compreensão dos fenômenos. O
conhecimento abrange fatos oriundos na natureza ou do laboratório e ele se torna mais
cientifico quanto mais metodológico for o seu estudo, com observações, hipóteses, teoria,
experimentação e leis.
3. Sim. Mais do que reproduzir fenômenos, os químicos descobrem e inovam. Mas acredito
que isso não é um fato contemporâneo. A construção dos seus objetos se deu desde sempre, é
uma característica inerente ao químico. Na época da alquimia, apesar das questões filosóficas
e promessas de descobertas que nunca ocorriam, foi uma época de grande criação. Técnicas
básicas descobertas naquela época e que utilizamos até hoje, como, por exemplo, a destilação.
Acredito até que nos tempos primórdios se descobria mais, ou seja, a Química evoluiu mais
do que na época atual.
4. Sim. Ao se estudar um fenômeno, cientificamente, é necessário desenvolver um método
científico. Para isso, o químico necessita seguir as etapas descritas acima e que fazem parte da
metodologia científica. Por exemplo: ao realizar uma pesquisa, como: Diagnóstico das
condições do ambiente de trabalho das marisqueiras do rio Subaé em Santo Amaro – BA.
Observações de queixas relacionadas à saúde de várias marisqueiras e das atividades
desenvolvidas durante o trabalho - motivação da pesquisa;
Coleta e registro de dados: Análises químicas e físicas da água do rio e distribuição de
questionários sobre as condições de trabalho e doenças que acometem algumas marisqueiras;
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Formulação de enunciados: As considerações finais, obtidas a partir dos resultados das
análises químicas de amostras e resultados de questionários, sugere algumas sugestões de
diagnósticos que podem ser entendidas como formulação de enunciados.
Divulgação de resultados: Publicação de artigos científicos.

Sujeito P13

1. Sim, porque à medida que trabalho com síntese de novos materiais, este trabalho envolve a
reações químicas e/ou físico-químicas, assim estes fenômenos e o estudo da teoria que
fundamenta e explica os mesmos contribuem com o desenvolvimento do trabalho. É dessa
forma lido, produção de dados experimentais, observação experimental e interpretação dos
dados, estudo da teoria que permite explica-la de forma fundamentada.

- Tendo este trabalho caráter experimental, a observação experimental tem importância
primária, os instrumentos e experimentação são os meios pelos quais se obtém os dados para
fazer a observação experimental. A teoria, os conceitos e literatura específica são as
ferramentas que dão sentido lógico, dão fundamento e permeiam o entendimento aos dados
experimentais. “Bons” dados experimentais sem uma “boa” teoria que os explique ou viceversa não há ciência.

2.

Concordo com as afirmações. À medida que você obtém dados experimentais, o

pesquisador munido de informações teóricas e literatura específica, inicia a interpretação dos
dados, ou seja, buscando o entendimento do que eles representam, esta é a reflexão científica.
Tanto mais perguntas pertinentes acerca do experimento sejam feitas e respostas adequadas
para as perguntas sejam conquistadas, maior é a reflexão do pesquisador, menos “pontas
soltas” haverá no seu trabalho e mais fundamentado e científico será a pesquisa.

3. Concordo, porém com ressalva. Se concordo, é devido ao atual rumo da ciência ou melhor
da pesquisa, grande parte dos pesquisadores estão voltados a criação, a modelagem, síntese,
ou otimização de coisas que já existem. Ainda que sem embasamento estatístico a impressão
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que tenho, a medida que convivo no ambiente acadêmico, é que todos estão voltados de fato a
invenção. Porém ainda existe pesquisa de química teórica, e esta é a ressalva. E além, mesmo
dentro da química experimental, existem aqueles pesquisadores que não se limitam a
conquistar seus inventos, materiais, moléculas, catalisadores, fármacos..., estes investem
tempo e trabalho na reflexão, no entendimento da teoria que cerca aquela criação, se
utilizando de uma teoria que já existe, porém muitas vezes dando um novo olhar sobre aquela,
de modo que contribua com a compreensão sobre a sua criação, muitas vezes melhorando a
compreensão das pessoas sobre aquela teoria.
4. Não necessariamente, se a questão formulada fosse “...Este acúmulo de observações e
dados visa , a exemplo de um dos objetivos, a formulação de enunciados...”, minha resposta
seria sim. Porém à medida que existe pesquisa que visa por exemplo o monitoramento de
espécies tóxica ao homem no meio ambiente, alimentos, materiais de uso comum, o objetivo
desta pesquisa em questão não seria formular anunciados mais genérico, e sim fazer um alerta
sobre possível contaminação motivando a sociedade e poder público tomar precauções e
buscarem soluções.

Sujeito P14

1. Sim. Porque trabalho com polimerização de anilina em região lamelar de óxido de
transição, sendo a polimerização um fenômeno químico.

2. Não. Porque o conhecimento da química não necessariamente é proveniente da natureza à
exemplo da aquisição dos saberes da mecânica quântica para explicar a estrutura atômica, mas
sim da reflexão do homem, entretanto existem novas linhas de pesquisa da nanociência que se
preocupam com a semelhança com a natureza denominado de biomateriais (biomimetismo),
imitando morfologias que deriva do meio ambiente.

3. Não. A possibilidade de realizar algo não depende da utilização da experimentação, pode
ser trabalhada por cálculos auxiliados por computadores presente na área da química teórica.

4. Concordo com a afirmação, mas ultimamente quase nenhuma ou nenhuma teoria/ou lei foi
criada nos últimos 50 anos à exemplo das teorias quânticas.
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APÊNDICE E
Respostas de pós-graduandos da área de Ensino de Química aos itens da segunda versão
do questionário
Sujeito P15
1. Não. Infelizmente, a realização de experimentos na escola para que os alunos possam
visualizar, de fato, a ocorrência de alguns fenômenos químicos fica comprometida pela
ausência de espaço apropriado e materiais. Além disso, a atuação docente em cursos prévestibulares tem a triste característica de se valer de um método de ensino memorístico, para
que os alunos possam responder corretamente o maior número de questões no vestibular.
Como o tempo é muito pequeno mesmo para a realização de aulas tradicionais, os
experimentos ficam em segundo plano.
2. Discordo. A química moderna não trata apenas da “natureza natural”, mas também de uma
outra natureza criada pela intervenção humana. O químico não trata apenas daquelas
substâncias que ocorrem naturalmente no mundo, mas também daquelas que são artificiais,
isto é, criadas pelo químico em seu laboratório. Um exemplo dessa natureza criada
artificialmente são os produtos oriundos dos programas de síntese orgânica; tais como os
plásticos, o nylon, alguns medicamentos, etc. Todas essas substâncias são objetos de estudo
da química, apesar de terem sido criadas artificialmente.
Além disso, fenômenos novos também surgem com o avanço científico. Um exemplo desses
novos fenômenos são os espectros de ressonância magnética nuclear, que só puderam ser
concebidos graças a inovações tecnológicas no campo da física de partículas.
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3. Concordo. O químico não lida apenas com um mundo constituído de uma natureza
alienada de suas ações. O químico modifica e cria uma nova natureza, na qual encontram-se
novas substâncias e fenômenos criados por ele próprio. Os nanomateriais são um bom
exemplo de substâncias que naturalmente não existiriam no mundo, mas que por meio da ação
do químico, ao conceber novas substâncias (tanto devido ao acaso quanto pelo estudo
sistemático) tornam-se parte de uma natureza artificialmente e socialmente criada.

4. Não. Mais do que nunca a ciência moderna não se enquadra nos moldes de um método
científico clássico. Cada disciplina e suas sub áreas possuem suas especificidades, objetos e
metodologias diferentes. Existem áreas como a química teórica e computacional, cujo papel
das teorias é primordial, enquanto o experimento fica em segundo plano. Outros campos
como a química analítica possuem métodos distintos, onde o papel da observação e da
experimentação são centrais.
Além disso, deve-se ter em mente que nenhum cientista vê o mundo fora de um
paradigma,um conjunto de pressupostos e teorias que norteia e orienta sua prática científica.
Assim, um experimento ou a observação de um fenômeno só fornecem os resultados que um
cientista precisa porque esse possui (mesmo que de forma inconsciente) um olhar
condicionado pela teoria que guia a sua coleta de dados, ou seja, algo que orienta a visão do
pesquisador sobre o mundo.

Sujeito P16

1. Lido com esses fenômenos nos meus trabalhos com os alunos e como pesquisador porque
é uma parte fundamental do estudo da Ciência Química, uma vez que essa ciência leva em
consideração as transformações da matéria e, consequentemente, esse tipo de fenômeno.
Nesse aspecto, faço uma abordagem macroscópica do fenômeno analisando e estudando o que
ocorre visualmente. Em seguida é feita uma discussão sobre os modelos químicos para
começar um estudo microscópico, através das partículas, ligações e energias. Assim,
podemos, a partir desses modelos, tentar explicar e entender o que ocorre naquele
determinado fenômeno ou tentar prever o que ocorreria em novas situações.
O papel da observação de um determinado fenômeno natural consiste em obter dados
sobre o que está sendo estudado. A partir disso criamos uma teoria e modelos para essa teoria
na tentativa de explicar determinado fenômeno e podemos confrontar essa nova teoria com
novos experimentos, prevendo o que ocorreria no experimento e fazendo o experimento para
128

observar o que ocorre. Nesse sentido, a teoria, observação da natureza e experimentação agem
em conjunto tendo um grau de importância relevante para o entendimento do aluno acerca dos
processos químicos que nos cercam.

2. Não concordo. As afirmações acima fazem uma simplificação da realidade. De fato, existe
uma realidade apreensível, que seria apenas o que podemos observar. Entretanto, o
conhecimento gerado pelo químico é basicamente teórico, de modo a tentar explicar aquela
realidade apreensível. Ela não reflete a realidade de fato. Um bom exemplo é a questão dos
modelos atômicos. O átomo é um objeto teórico criado e fortalecido a partir dessas realidades
apreensíveis. Entretanto, a própria estrutura do átomo mudou bastante, de modo que o modelo
mais atual é basicamente um modelo matemático. E ainda assim, pode ser que esse modelo se
mostre mais equivocado do que pensamos. Ainda assim será um conhecimento científico.

3.

Concordo apesar de essas afirmações serem um tanto quanto abrangentes. De fato, em

química, hoje, criamos teorias, fazemos previsões e partimos para a experimentação. Ou a
experimentação serva para ajustar alguma teoria já elaborada. Sendo assim, esse campo está
intimamente relacionado com os instrumentos teóricos. Entretanto, acredito que esse campo
vai um pouco mais além disto, uma vez que o erro experimental tem um papel fundamental na
elaboração de conhecimentos.

4. Não concordo. O método científico, como exposto acima, acaba se tornando como uma
receita. Quando na verdade o mesmo pode variar, mas apresentando alguns elementos
cruciais. A observação, a experimentação e a formulação de hipóteses e teorias são alguns
desses elementos, mas não necessariamente seguir esse rigor. Um exemplo é um trabalho
fundamentalmente teórico. O cientista cria uma teoria a partir de reflexões. Após isso ele
busca fenômenos ou faz experimentos previstos pela sua teoria. Caso ocorra como foi previsto
a teoria se fortalece. Ou acaba sendo enfraquecida e descartada. Nesse caso a ordem do
método utilizado foi diferente do exposto nas afirmativas acima.
Além disso, o método explicado acima seria um método indutivo. Observa um fenômeno,
elabora explicações pra esse fenômeno e generaliza. Esse é um problema já bastante exposto
por nunca podermos dar garantia de que a natureza sempre siga aquela lei.

Sujeito P17
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1. Sim. Admitindo a química como uma ciência, essencialmente experimental, penso que é
imprescindível na prática pedagógica do professor e, sobretudo, na formação do professor de
química lidar de algum modo com os fenômenos químicos. No meu caso, como professor de
química do ensino médio, costumo lhe lidar com este conteúdo tanto na prática (aula
experimental) quanto na teoria (em sala de aula). No contexto do ensino, é muito importante
que se faça, antes de tudo, reflexões sobre o caminho metodológico utilizado para
compreender a natureza do fenômeno do ponto de vista epistemológico (a química como uma
forma de conhecer) e ontológico (o que são os fenômenos químicos) para que possamos
fornecer aos estudantes uma visão de ciência mais adequada, autêntica, rica e abrangente.
Nesta perspectiva, o ensino do conteúdo associado com uma compreensão adequada da sua
natureza, permite ao estudante compreender e obter conhecimento sobre o que são os
fenômenos, como se comportam, como são produzidos, como são representados (a noção
sobre modelos, é essencial), qual a relação que os mesmos têm com o mundo, as condições de
validade, entre outros.
Com relação à experimentação, penso que a própria essência da Química aponta para a
importância dessa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem e, nesta perspectiva, a
prática deve ser bem planejada. Nesse sentido, minha intenção não é apenas realizar o
experimento, mas buscar transformar aquilo que se pretende fazer com os estudantes em
conceito científico, em pensamento, em raciocínio lógico e em estrutura da ciência. Acredito
que levar o aluno a refletir sobre aquilo que fez e por que fez, isso é entender ciência. Além
disso, os experimentos proporcionam aos alunos uma compreensão científica das
transformações que nela ocorrem. Ademais, penso que estudar química possui sentido quando
teoria e prática se relacionam. A participação dos estudantes neste processo é fundamental,
pois proporciona a capacidade de observação (como processo criativo), a elaboração de
hipóteses, de modelos e envolve, sobretudo, a construção de conhecimento. Contudo, admitese que um dos principais objetivos da Química é compreender a natureza do fenômeno.
Decorar fórmulas, propriedades e reações químicas, por exemplo, sem relacioná-las do ponto
de vista científico com a natureza, não é entender química. Nossas teorias não são eternas,
mas, segundo Putnam, é o melhor que nós temos até o presente momento, porém elas têm sua
dinâmica própria nesse contexto.

2. Não concordo. Estas afirmações convergem para a epistemologia empirista, a qual
considera que as Leis estão na natureza, cabe à ciência, em particular, os químicos descobrir
ou revelar. Acredito que os químicos não revelam “a verdade” sobre a natureza, ou seja, a
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relação entre química e verdade, não implica num conhecimento científico como
necessariamente verdadeiro. Contudo, a ciência em geral, não revela a verdade que está na
natureza, no máximo, poderíamos pensar em uma verdade histórica ou provisória (aquela que
se modifica no decorrer do tempo). Outra afirmação que deve ser analisada com muito
cuidado: conhecimento reflete a realidade. Esta é uma posição assumida pelo realista ingênuo,
o qual considera que o conhecimento é um retrato absoluto da realidade. Ainda nesta
perspectiva, confundir conhecimento como reflexo da realidade é um erro grave! Por
exemplo, muitos químicos acreditam que os modelos existem na realidade. Porém, é preciso
ficar claro que o modelo é uma representação que busca representar uma molécula, cuja, a
realidade é muito mais complexa do que o modelo. Nesta perspectiva, torna-se imprescindível
entender a natureza dos modelos, reconhecer também que alguns podem se aproximar ou se
afastar do real, pois o modelo nunca é a realidade e nem deve ser. Contudo, o conhecimento
que nós obtemos a partir deles, não é e nem deve ser um reflexo da realidade “em si”.

3. Concordo. A própria história da Química está intimamente ligada ao desenvolvimento da
humanidade, uma vez que está presente nas transformações dos materiais. Nesta
perspectiva,uma das primeiras transformações químicas realizadas pelo ser humano e que
melhor representa este princípio é o domínio do fogo. A partir disso, surgiram ao longo do
tempo diversas técnicas, por exemplo, a fabricação do vidro e utensílios cerâmicos. Contudo,
é inegável, que o desenvolvimento técnico associado ao conhecimento químico, trouxe
inovações e progresso.

4. Concordo com as afirmações, mas com ressalva. Embora, fala-se em O Método Científico,
porém em Ciências e, sobretudo, em Química, não existe apenas um único método capaz de
levar à veracidade dos fatos, mas diversos. Estes são determinados para cada objeto que se
pretende investigar e pelo conjunto de propósitos a descobrir.

Sujeito P18

1. Como professor, lido sim, como pesquisadora ainda não, e nem sei se irei me dar com
fenômeno químico enquanto pesquisadora. Como professora normalmente eu uso dos
fenômenos para contextualizar as aulas, chamar a atenção dos estudantes da importância do
conteúdo ensinado para a vida. Enquanto pesquisadora creio que só irei analisar esse tipo de
situação, mas ainda não estou procedendo.
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A experimentação pode ser usada em diferentes situação, quando se busca observar o
fenômeno para depois tentar elaborar uma teoria que o explique, normalmente que busque
explicar fenômenos semelhantes/similares; ou o inverso, ou seja, quando ser cria uma teoria e
depois relaciona-a com fenômenos que as comprove/justifique a veracidade da mesma. Enfim,
eu acho que a escolha de qual dessas perspectivas de como usar a experimentação vai
depender de como o professor ou pesquisador observa ou aceita o mundo, ou seja, do ponto
de vista ontológico deste. No meu caso, eu, por ter ingressado recentemente no mestrado,
ainda estou me “apropriando” dos diferentes paradigmas de pesquisa, mas por enquanto ainda
defendo a ideia de observar para depois chegar a uma teoria, buscando formar generalização
até se chegar a uma teoria, não observar para comprová-la.

2. Eu creio que esta afirmação está incompleta. Sim a natureza contribui sim para o
conhecimento químico, mas não é a única, existe também a contribuição da interação social,
afinal para que um conhecimento químico seja considerado aceito, deve haver uma interação
entre o indivíduo (pesquisador) e o pesquisado, este ultimo não necessariamente é um objeto,
pode ser uma pessoa, uma comunidade, etc. Creio que a afirmação acima é bastante empírica,
fenomenológica, algo assim. Então, o que se apresenta ao químico, sim é um real externo,
porém não podemos deixar de lembrar que o pesquisador por mais que queira manter
distância do objeto de estudo, esse pesquisador, ainda assim interage com o mesmo, e faz suas
conclusões a partir dessa interação.

3. Tudo bem, que a ciência de hoje possui muitos recursos em relação ao passado, afinal, nós
evoluímos e pudemos crias instrumentos para isso, para poder reproduzir fenômenos. Porém
creio que a experimentação deve ser guiada por uma teoria, ou deve se usar para se chegar a
uma teoria. Por exemplo, em um laboratório um químico pode elaborar um experimento que
busque indícios de que uma teoria seja válida.

4. Acho que isso é para além do método, é a metodologia, os passos/meios de como o
cientista busca validar uma teoria. Por exemplo, se um cientista tenta provar uma teoria não
vai ser com um único experimento que ele deve conseguir fazer generalizações para que se
prove a veracidade da teoria. Ele deve buscar várias situações que indiquem isso, e elimine as
provas contrárias.
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